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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: MÉDICO 

 
 
I – PORTUGUÊS – SUPERIOR  
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação 
gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação de 
Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. 
Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; 
Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções 
da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Classificação dos termos da oração. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 
Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.  

 
 

II - MATEMÁTICA NÍVEL SUPERIOR  

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 

subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e 

Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; 

Probabilidade. 

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
MÉDICO: 
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação 
e tratamento, Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância, 
Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças 
renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; 
Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do 
sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e 
Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele-tumorais; 
Urgências e Emergências, Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: 
Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde 
do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e 
Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa Saúde da Família. 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle 
social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local 
de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Sistema Único de Saúde. Educação em Saúde. Lei 
Federal nº 8.080 e 8.142/90. 
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NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CARGOS: AGENTE DE INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

PORTUGUÊS MÉDIO 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de 
concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. Literatura.  
 

II - MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 

subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e 

Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; 

Probabilidade. 

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AGENTE DE INFORMÁTICA: 
Sistemas Operacionais, Conceitos e programação; Gerenciamento de processadores, de memória e de 

entrada/saída; Sistemas de arquivos; Organização e arquitetura de computadores; Sistema operacional 

Windows; conceitos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet; Microsoft Office: Word Excel e 

Power Point,. Redes de computadores; tecnologias relacionadas a Internet; Comunicação eletrônica;  

Sistemas de informação, Data warehouse e data mining; Segurança da informação, Procedimentos de 

segurança., Noções de vírus e pragas virtuais, Noções de firewall, Aplicativos para segurança (anti-vírus, 

anti-spyware, etc); BrOffice: writer, calc. e Impress.)  Princípios Básicos da Administração Pública. Noções 

Básicas de Direito Administrativo. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Noções básicas sobre as radiações. Riscos na radiologia diagnóstica. Meios de proteção. Conhecimentos 

técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia. Grades, cones, colinadores, écrans, 

intensificadores. Registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. 

Identificação e seleção de exames. Exames gerais e especializados em radiologia. Membros superiores: 

mão, ossos do carpo – quirodáctilos, mão - corpo estranho, idade óssea, punho, cotovelo, antebraço, 

braço, ombro, omoplata, articulação acrômio clavicular, articulação externo clavicular. Membros inferiores: 

pé, antepé, retro-pé, pododáctilos, calcâneo, pés planos, articulação tíbio társica (ruturas ligamentares), 

perna, joelho, rótula, fêmur, colo do fêmur. Articulação coxo femoral, bacia, púbis, articulação sacro ilíaca. 

Escanograma, coluna vertebral, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombo-sacra, cóccix, escoliose. 

Crânio: radiografias do crânio no politraumatizado, sela túrcica, mastoides, seios da face. Radiografias 

simples de abdômen e do tórax. Métodos de imagem. Tomografia, ressonância magnética, hemodinâmica, 

mamografia, exames contrastados. 
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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: 
Conhecimento e saúde bucal e procedimentos preventivos, conhecimento a cerca de materiais dentários 
utilizados, noções básicas de restauração, polimento e alisamento. Conhecimento em relações 
interpessoais de atendimento ao público e conhecimento dos diversos procedimentos efetuado pelo 
Odontólogo. Conhecimentos sobre o PSF – Programa Saúde da Família. Biossegurança e controle da 
infecção; Esterilização do Instrumental; Instrumentação; Comunicação e expressão no contexto técnico; 
Relações interpessoais; Noções de materiais dentários; Conhecimentos em Radiografias;  Agendamento e 
controle da clientela atendida; Boas maneiras; Noções de Informática. Lei Federal 8.080/90, Lei Federal 
8.142/90.  
 

NÍVEL ALFABETIZADO 

CARGOS: AGENTE DE MANUTENÇÃO, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, OPERADOR DE 
MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROECAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA). 

 

PORTUGUÊS  
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de 
concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática.  
 

MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – soma, subtração, multiplicação e 

divisão - resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 

bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; 

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo - transformações - problemas; 

velocidade; tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perímetro e área de 

quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 

 
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
AGENTE DE MANUTENÇÃO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização 
do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Serviços de 
capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais. Tarefas de construção. Instrumentos 
agrícolas. Técnicas de aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Limpeza 
de peças e oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na 
realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Noções de segurança no trabalho. 
Noções de primeiros socorros. Conservação do Mobiliário. Telefones de emergência. Saneamento básico. 
Manuseio de produtos químicos. Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria e marcenaria e 
reparos em alvenaria. Noções básicas de pintura em paredes, muros e metal. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Requisição de materiais necessários 
aos seus serviços. Estoque de produtos.  Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação 
pessoal. Equipamentos de segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e 
fechamento das dependências do órgão. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Telefones de 
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emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo; saneamento básico; Prevenção da 
saúde – EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; reciclagem; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos). 
 
 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de 
freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspenção: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de 
motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; 
filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 
26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, 
cargas perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, manutenção e reparos no 
veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade, controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições 
adversas, segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 
manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens.  
 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de 
freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspenção: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de 
motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; 
filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 
26 a 71,  80 a 90, 91 a 95,  144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, 
cargas perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, manutenção e reparos no 
veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade, controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições 
adversas, segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 
manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens.  
 

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 
 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de 
freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; suspenção: molas e 
amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de 
motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; 
filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 
26 a 71,  80 a 90, 91 a 95,  144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, 
cargas perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, manutenção e reparos no 
veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade, controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições 
adversas, segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 
manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens.  
 


