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EDITAL N.º 05/2017, DE 22 DE OUTUBRO DE 2017.
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – RETIFICADO (24/10/2017)
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
I – LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia
e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto
livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. Intertextualidade. Coesão e coerência.
Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem Fática, Conativa, Poética, Referencial,
Emotiva, Metalinguística). Fonemas e Fonética: representação e classificação dos fonemas,
encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo, encontro consonantal e dígrafo. Sílaba e
tonicidade. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e
formação das palavras. Classe de palavras (estrutura, formação, flexões, emprego e
morfossintaxe): substantivo; adjetivo; verbo; pronome; artigo; numeral; advérbio; preposição;
conjunção; interjeição e onomatopeia. Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e
composto. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos,
homônimos, polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépica e
Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.
Colocação pronominal.
II – MATEMÁTICA E RACIOCÌNIO LÓGICO: Conceitos básicos de raciocínio lógico:
proposições. Tautologia. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos.
Sucessões.

Problemas

envolvendo

raciocínio.

Conjuntos

numéricos:

operações

e

propriedades. Regra de três simples. Sentenças abertas. Número de linhas da tabela
verdade. Conectivos. Proposições simples e compostas. Conjuntos, noções de matemática
financeira, juros simples e juros compostos, geometria, Trigonometria, progressão
geométrica,

progressão

aritmética,

análise

combinatória,

probabilidade,

operações

fundamentais (números inteiros e fracionários), potenciação e radiciação, sistema de
medidas (decimais e não decimais), conversão de unidades de medida; porcentagem,
equações de primeiro e segundo grau. Funções, matrizes e sistemas lineares.
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III- CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Ciências da natureza e suas
tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias; Organização político-administrativa do
Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Política, Economia, Contexto internacional;
Neoliberalismo e globalização, Mercosul; Questões ambientais; História e atualidades
relativas ao Mundo, ao País, ao Estado do Acre e ao município de Feijó.
IV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL: Serviço social na administração e na saúde. Instrumentais técnicos
do serviço social. Fundamentos históricos metodológicos de serviço social. A prática
institucionalizada do assistente social nas organizações públicas.

Assuntos correlatos à

respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. Correntes Teórico-Metodológicas
no Serviço Social. Instrumentos de planejamento social (plano, programa e projeto).
Metodologia e Ideologia do Serviço Social. Políticas Sociais. Perfil histórico das políticas
sociais no Brasil. Relação teoria-prática no Serviço Social. Serviço Social e Instituição a
questão da participação. Serviço Social e interdisciplinaridade. Serviço Social junto à
Comunidade. Serviço Social junto à Família. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho
e formação profissional. Serviço Social na escola. Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS). Políticas públicas do Social e Combate a Fome. Código de Ética Profissional.
Sistema Único de Assistência Social (SUAS)/ Norma Operacional Básica – NOB/
SUAS/2005. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso; Lei Maria da
Penha.
CIRURGIÃO-DENTISTA: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático:
diagnóstico bucal, exame da cavidade oral, anamnese e exame clínico, exames
complementares, anatomia e histologia bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e
bioquímica bucal. Semiologia e tratamento da cárie dentária e doenças periodontais.
Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento das
afecções da maxila e da mandíbula. Semiologia e tratamento das afecções pulpares.
Radiologia odontológica: técnica e interpretação radiográfica. Anestesiologia odontológica:
mecanismos de ação, técnicas cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória
restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do
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meio bucal e proteção do complexo dentina polpa. Materiais dentários forradores e
restauradores. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral
menor: indicações e contra-indicações, exodontias, cuidados pré e pós-operatórios.
Princípios de traumatologia do sistema estomatognático: urgências e emergências em
odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões. Epidemiologia da cárie
dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação.
Biossegurança e ergonomia. Atendimento aos pacientes portadores de necessidades
especiais e Código de Ética Odontológica.
FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO: Controle de qualidade - princípios, controle interno e
externo, soros controle, curva e fator de calibração, padrões, fotocolorimetria e
espectrofotometria. Controle de variáveis pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas.
Bioquímica: Dosagens bioquímicas no sangue, métodos automatizados. Células e
receptores celulares; Química e Bioquímica dos ácidos nucléicos, proteínas, enzimas,
carboidratos, lipídeos. Biologia Molecular, Enzimas de restrição; Marcadores tumorais.
Monitoramento de Drogas Terapêuticas. Eletroforese de proteínas, lipoproteínas e
hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas. Parasitologia:
Métodos de concentração para exame parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, Baerman,
Ritchie, Stoll, Graham; Identificação de protozoários intestinais, ovos, larvas e formas
adultas de helmintos, colheita e métodos de coloração para o exame parasitológico e gota
espessa. Identificação de plasmódios e filarias no sangue, profilaxia das doenças
parasitárias e ciclo evolutivo dos protozoários e helmintos. Imunologia: Princípios de
Imunologia, Imunidade inata e adquirida, Imunidade celular e humoral. Sistema HLA,
sistema complemento, reações antígeno-anticorpo, reações sorológicas para sífilis, provas
sorológicas para doenças reumáticas, provas de aglutinação nas doenças infecciosas,
imunoglobulinas, reações de imunofluorescência. Reação para HIV (teste rápido e Elisa).
Uroanálise: Colheita, conservantes, exame qualitativo, caracteres gerais, propriedades
físicas, exame Químico. Elementos anormais e sedimentoscopia, sedimento organizado,
cálculos renais. Microbiologia: Esterilização - métodos físicos, e químicos, princípios e tipos.
Coleta de amostras para exames, métodos de coloração, Meios de cultura, condições gerais
de preparo, armazenamento. Provas de controle de qualidade. Isolamento e identificação de
bactérias e fungos de interesse médico. Determinação de sensibilidade das bactérias aos
antimicrobianos. Hematologia: Colheita, anticoagulantes, contagem de leucócitos e
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plaquetas. Automação em hematologia. Determinação de hemoglobina, de hematócrito e
dos índices hematimétricos. Métodos de coloração, contagem de reticulócitos. Interpretação
do hemograma, leucograma e alterações dosleucócitos, alterações das hemácias e das
plaquetas. Coagulograma completo, princípio dos testes e suas aplicações diagnósticas.
Biossegurança

no

Laboratório:

Práticas

de

biossegurança,

barreiras

primárias

e

equipamentos protetores, seleção e aquisição de materiais e reagentes. Descontaminação,
esterilização, desinfecção e anti-sepsia, tratamento do lixo, descarte. Prevenção dos
acidentes de laboratório, normas e condutas de emergência nos acidentes de laboratório.
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Nefrologia e afecções do trato urinário; Doenças do Sistema
Cardiovascular e respiratório; Endocrinologia; Doenças infecto parasitarias e Doenças
sexualmente transmissíveis; Hematologia; Afecções dermatológicas, reumatologias e do
trato gastrointestinal; Neurologia; Antibioticoterapia; Interpretação de exames laboratoriais e
radiológicos; Cuidados com o feto e recém-nascido; Aleitamento e alimentação, Crescimento
e desenvolvimento; Afecções das vias aéreas em crianças; Diarreia e desidratação na
criança; Doenças infecto-parasitarias de importância pediátrica; Doenças exantemáticas e
afecções dermatológicas da infância; Vacinação; Saúde da mulher e da gestante; Pré natal,
contracepção e climatério, Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal,
financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde; Legislação do SUS
(Lei Complementar n.º 141 de janeiro de 2012, Lei nº 12.466 de 24 de agosto de 2011, Lei
12.438 de 6 de julho de 2011, Lei nº 11.108 de 07 de abril de 2005, Lei nº 10.424 de 15 de
abril de 2002, Lei nº 9.836 de 23 de setembro de 1999, Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de
1990, Lei nº 8.080 de 19 de setembro 1990); Epidemiologia em Saúde, Vigilância em Saúde,
Doenças de Notificação Compulsória (Portaria GM/MS nº. 104/2011).
NUTRICIONISTA: Segurança alimentar. Nutrição básica aplicada. Educação nutricional.
Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição. Avaliação Nutricional. Conservação
de alimentos. Desnutrição. Digestão, absorção e metabolismo. Dietoterapia. Higiene dos
Alimentos. IDR. Legislação Brasileira. Alimentos Funcionais. Noções de Gastronomia.
Intoxicação Alimentar. Microbiologia dos alimentos. Nutrição dos grupos etários. Nutrição
Enteral e Parenteral. Nutrição Materno Infantil. Principais carências nutricionais. Técnica
Dietética. Tecnologia dos Alimentos. Alimentos Funcionais. Noções de gastronomia.
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PSICÓLOGO: História e evolução da Psicologia. Processos psíquicos essenciais:
consciência, sensação, percepção, atenção, memória, emoção, aprendizagem. Pensamento
e linguagem. A personalidade em seus fundamentos básicos, estruturas e teorias.
Desenvolvimento: pressupostos teóricos e ciclos vitais. Aprendizagem: cognitivismo,
comportamentalismo, psicanálise, humanismo e o processo histórico social. A Psicologia
Social e conceitos básicos: Técnicas projetivas e psicométricas na Avaliação Psicológica, a
ética da avaliação, os testes de inteligência, aptidões cognitivas e personalidade. A
Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde
e doença. Saúde Mental no individuo, na família e no trabalho, as psicopatologias. As
diferentes abordagens psicoterápicas, temas, técnicas e aplicações. Psicologia Ocupacional.
PEDAGOGO: Didática e Fundamentos Legais e Teóricos da Educação. Concepções e
objeto de estudo. Didática e tendências pedagógicas no Brasil. O papel da Didática na
formação profissional do professor. A interação entre o professor e o estudante. O processo
de ensino. O planejamento da ação didática. Currículo e avaliação da aprendizagem. A
educação na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 e
suas alterações. Princípios filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação escolar
brasileira. Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB) ; Lei nº 10.172/01 (Plano
Nacional de Educação – PNE). Lei nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional). Resolução n° 4, de 13/07/2010 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica).
ENGENHEIRO CIVIL: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica
Municipal). Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no
trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço
público. Engenharia e Engenharia Civil: histórico, evolução, ética profissional. Ciência,
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Fundamentos da Administração: Conceito,
Organização

das

Empresas.

Administração

Pessoal.

Administração

de

Recursos.

Administração Operacional. Administração Financeira. Administração Estratégica. Desenho
técnico. Dimensionamento. Leitura e interpretação de desenhos. Sistema projetivo de
Gaspard Monge. Noções gerais de Direito. O Sistema Constitucional Brasileiro. Noções de
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Direito Civil. Noções de Direito Comercial. A Propriedade Industrial. Noções de Direito do
Trabalho. A regulamentação profissional. Sistemas e Obras de Engenharia para Cidades.
Sistemas urbanos. Subsistemas de infraestrutura das Megacidades. Desenho Técnico
Materiais de desenho; Normas técnicas; Escalas; Projeto arquitetônico; Situação; Planta
baixa; Telhado ou cobertura; Cortes; Fachadas. Aplicações típicas de computadores digitais.
Noções Gerais de Ecologia. Energia nos Sistemas Ecológicos. Ciclos bioquímicos.
Crescimento das Populações. Comunidades e Ecossistemas. Relação entre os Seres Vivos.
Principais Biomas da Terra. Biociclos Dulcícola e Marinho. Fitogeografia do Brasil. Projeto
arquitetônico: conceito, etapas de projeto e fatores de influência. Código de obras.
Acessibilidade. Conforto térmico. Orientação topográfica; formas da Terra; projeções
cartográficas; sistemas de coordenadas; planimetria e altimetria. Projeto: Concepção
Sistêmica; Dinâmica do projeto. Cronogramas: Físico, Financeiro e Físico-Financeiro. Fluxo
de Caixa. Conceituação de segurança na engenharia. Controle do Ambiente. Proteção
coletiva e individual. Proteção contra incêndio. Organização da segurança do trabalho na
empresa. Água Superficial e subterrânea. Noções sobre barragens. Noções sobre
compactação de solos. Uso de rochas como materiais na construção civil. Noções sobre
geossintéticos na Engenharia Civil. URBANIZAÇÃO: conceito, processo de urbanização nos
países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos e no Brasil; problemas da urbanização.
URBANISMO: atividades urbanas população, trabalho, vida social. PLANEJAMENTO
URBANO: conceito, bases legais, estudos básicos, geografia, política e cultura da cidade.
INFRAESTRUTURA URBANA: rede viária; sistemas de transporte, de abastecimento de
água, de esgoto sanitário, de drenagem pluvial, de energia elétrica, de gás combustível, de
coleta e tratamento de resíduos sólidos; composição e zoneamento urbanístico; revitalização
de áreas degradadas; qualidade de vida. Cimento Portland. Agregados. Concreto. Água de
amassamento. Aditivos. Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura. Controle de
resistência. Instalações de água: sistema de abastecimento de água; sistema de
abastecimento predial de água fria; sistema de distribuição de água quente; instalações
hidráulicas de prevenção contra incêndios. Instalações de esgotos sanitários: sistema de
coleta; sistema de esgoto predial. Instalações de água pluviais: sistema de coleta;
dimensionamento das instalações; projeto: planta, esquemas verticais. O Concreto Armado.
Critérios de dimensionamento. Condições normativas. Projeto de Lajes, pilares e vigas.
Armaduras de suspensão. Detalhamento. Fluxogramas. Estudo das fundações. Capacidade
de carga dos solos. Projeto, planejamento, dimensionamento, execução e manutenção de
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fundações rasas e profundas: capacidade de carga, reforço das fundações. Segurança em
obras de fundações. Escolha do tipo de fundação. Recalques. Dimensionamento geométrico
de fundações rasas e tubulões. Cálculo de estaqueamentos. Fundações de pontes.
Fundações de máquinas. Processos Gerais de Construção de Edificações e Instalações
Urbanas, Alvenarias e Divisórias, Patologias da construção civil.
ENFERMEIRO: Conduta profissional: aspectos éticos e legais da prática de enfermagem,
exercício profissional. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e funcionamento
dos serviços de enfermagem. Sistematização da assistência de Enfermagem. Planejamento
na administração e na assistência de enfermagem em nível ambulatorial, centro cirúrgico,
centro de material e esterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar.
Enfermagem na equipe de saúde – dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem,
tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Cuidados de Enfermagem
à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, Tuberculoso e
Hanseniano. Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Assistência de enfermagem
médico‐cirúrgica. Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis (defesa do
organismo, conceito e tipo de imunidade e noções de vacinação). Assistência de
enfermagem ao adulto com distúrbios crônico‐degenerativos: respiratórios, cardiovasculares
e musculoesqueléticos. Assistência de enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de
Material. Assistência de enfermagem materno‐infantil, neonatologia e pediatria. Assistência
de enfermagem obstétrica (pré‐natal, parto, puerpério e patologias obstétricas). Assistência
de enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros, atendimento básico e
avançado a vida. Vigilância em saúde (conceitos, funções, indicadores em saúde, Vigilância
epidemiológica, Vigilância sanitária, Vigilância ambiental.). Assistência integral às pessoas
em situação de risco: violência e negligência contra criança, adolescente, mulher e idoso.
Modalidades assistenciais (Hospital-dia, Assistência domiciliar, Trabalho de grupo.)
Planejamento da educação em saúde com vistas ao autocuidado – promoção, prevenção,
reabilitação. Assistência integral por meio do trabalho em equipes – enfermagem,
multiprofissional e interdisciplinar, evolução histórica da organização do sistema de saúde no
Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal (Constituição Federal, artigos de 194 a 200, Lei Orgânica da Saúde – Lei no
8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011, Lei complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012). Controle Social no SUS. Resolução n° 453/ 2012, do
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Conselho Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Determinantes Sociais
da Saúde. Sistemas de Informação em Saúde.
FISIOTERAPEUTA: Conhecimentos básicos em: anatomia, fisiologia, biologia, histologia,
bioquímica, neuroanatomia e fisiopatologia. Fundamentos de Fisioterapia. Recursos
Terapêuticos Manipulativos. Conhecimentos básicos em farmacologia Geral. Métodos e
técnicas de avaliação fisioterapêutica em suas diversas áreas de abrangência da
fisioterapia.Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória. Técnicas preventivas
nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de ulceras de decúbito, prevenção e
reabilitação de complicações cardiorespiratória. Técnicas de treinamento de postura e
marcha. Conhecimentos básicos em eletroterapia, fototerapia, hidroterapia, crioterapia,
mecanoterapia, termoterapia, mecanismo de ação e seus efeitos físicos, químicos,
biológicos, indicações e contra-indicações. Métodos e técnicas cinesioterápicas que
promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos
no pré ou pós-operatórios, em ortopedia, neurologia e traumatologia em vários graus de
acometimento. Reabilitação de amputados e queimados. Órtese e prótese. Fisioterapia em
pacientes no pré ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas, tratamento ou
prevenção de alterações respiratórias. Conhecimentos básicos de exames complementares.
Campos de atuação de Saúde Pública. Administração Fisioterapêutica. Sistema Único de
Saúde (SUS). Código de Ética Profissional.
FONOAUDIÓLOGO: Morfofisiopatologia da audição e fonação; Disfonias: definição,
etiologia, avaliação, terapia; Definição, etiologia, avaliação e terapia de: disfagias
orofaríngeas,

laringectomia

e

disartria;

Avaliação

videofluoroscópica

e

nasolaringofibroscópica da deglutição; Avaliação e terapia nos distúrbios neurológicos da
linguagem; Atuação do fonoaudiólogo em UTI neonatal, avaliação e estimulação de
neonatos; Biossegurança aplicada a Fonoaudiologia; Legislação do SUS: princípios e
diretrizes do SUS, o SUS na constituição federal, Leis, Lei 8080/90, Lei 8142/90, Leis e
Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Pacto pela Saúde 2006. Consolidação do SUS e
suas

diretrizes.

Conselhos

de

Saúde,

NOAS-SUS

01/2002.

Política

pública

em saúde auditiva no Brasil: Portaria 587/2004. Critérios de indicação e realização do
implante coclear no Brasil-Portaria nº 1.278/GM Em 20 de outubro de 1999; Fundamentos de
Física e Biofísica; Desenvolvimento do comportamento auditivo no bebê normal e de alto
risco;

Avaliação

audiológica

básica

(audiometria

tonal

liminar,

logoaudiometria

e
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imitanciometria): conceitos, aplicação e interpretação de resultados; Avaliação auditiva
comportamental e lúdica: aplicação, testes e interpretação dos resultados; A contribuição da
avaliação eletrofisiológica no diagnóstico precoce da deficiência auditiva (emissões
otoacústicas, potencial evocado auditivo de tronco encefálico, potencial evocado auditivo de
estado estável): conceitos, aplicação e interpretação dos resultados no diagnóstico clínico;
Processamento auditivo: conceitos, avaliação e terapia; Dispositivos auditivos (aparelho de
amplificação sonora individual, sistema FM e implante coclear): conceitos, características do
processamento do sinal, indicação, testes utilizados na seleção e adaptação e Abordagem
terapêutica para reabilitação da criança, adulto e idoso com deficiência auditiva.
NÍVEL MÉDIO
I – LINGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto.
Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso
direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. Intertextualidade.
Coesão e coerência. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa,
Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Fonemas e Fonética: representação e
classificação dos fonemas, encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo, encontro
consonantal e dígrafo. Sílaba e tonicidade. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo
de crase. Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras (estrutura,
formação, flexões, emprego e morfossintaxe): substantivo; adjetivo; verbo; pronome; artigo;
numeral; advérbio; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia. Frase, oração,
período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação.
II - MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e
inequações de 1.º grau e sistemas: resolução e problemas. Equações e inequações de 2.º
grau e sistemas: resolução e problemas. Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e
logarítmica. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros
simples e composto. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e
tempo. Áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos.
Semelhança e Congruência de triângulos. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria: trigonometria no triângulo
retângulo, Lei dos Senos e dos Cossenos, funções circulares, identidades trigonométricas,
transformações, funções trigonométricas, equações e inequações trigonométricas. Matrizes,
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determinantes e sistemas lineares. Polinômios: função polinomial, equações polinomiais,
operações e propriedades.
III – CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Feijó e suas atualidades políticas e
sociais; O Brasil e o Estado do Acre e suas atualidades sociais e políticas; o Mundo e suas
Transformações; a Educação e suas Transformações; Crianças e Adolescentes no ambiente
Escolar. Ciências da natureza; Ciências humanas.
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Anatomia e fisiologia. Técnicas e cuidados em enfermagem.
Cálculo e administração de medicação e soluções. Cuidados com nutrição enteral,
sondagens. Enema. Oxigenoterapia e inaloterapia. Enfermagem médicocirúrgica. Doenças
transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Esterilização e desinfecção de materiais.
Enfermagem materno infantil. Enfermagem ginecológica. Enfermagem na Assistência
Integral à Saúde do Adulto e do Idoso. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes
melitus (DM). Enfermagem nos Programas Nacionais de Controle da Tuberculose e
Hanseníase. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Programa Nacional de Imunização.
Legislação profissional de enfermagem. Ética profissional. Enfermagem em saúde mental e
psiquiatria. Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Saúde da Família. Dinâmica do
processo de trabalho na ESF. Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 - Funcionamento da
Atenção Básica emSaúde e Estratégia de Saúde da Família. Atribuições da equipe e do
Técnico de Enfermagem na ESF. Portaria nº154 de 24 de janeiro de 2008 – Criação do
NASF. Fundamentos de assistência em saúde da família. Abordagem do processo
saúde/doença da família e do coletivo. Educação em saúde. Prevenção de doenças e
promoção da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Humanização. Processo de
cuidar em Enfermagem. Noções de epidemiologia e biossegurança. Enfermagem nos ciclos
da vida. Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do adolescente. Drogadição, tabagismo
e

alcoolismo.

Violência

doméstica.

Administração

de

medicamentos,

soroterapia,

oxigenioterapia. Preparo e coleta de exames laboratoriais. Cuidados com cateterismo
venoso, cateterismo vesical, sondagem nasogástrica e enteral. Curativos. Emergências.
Prevenção de infecções. Vigilância em saúde. Avaliação de riscos em saúde. Código de
Ética.
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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: Atendimento ao Público; Relações Humanas; Ética
Profissional; Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Saúde Bucal; Processamento
de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente para o
atendimento; Noções da rotina de um consultório dentário; Noções de arquivos específicos
da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações; Esterilização de materiais;
Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos
utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e
manipulação; Preparo de bandeja; Medidas de proteção individual; Noções de microbiologia
e parasitologia; Doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia
e controle de infecção no consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de
ergonomia aplicadas à odontologia e Código de Ética Odontológica.
NIVEL FUNDAMENTAL
I – LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas
e Letras: classificação dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro
consonantal e dígrafo. Divisão silábica. Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal
indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras:
substantivo: flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e irregulares:
conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo,
possessivo, de tratamento e interrogativo; artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e
fracionário; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia. Frase, oração, período.
Sintaxe do período simples e composto. Concordância nominal e verbal. Pontuação. Uso
dos porquês.
II - MATEMÁTICA: Sistema de numeração romano. Números naturais: operações e
propriedades. Números inteiros: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações
e propriedades. Números irracionais e reais: operações e propriedades. Potência com
expoente inteiro e fracionário no conjunto dos números reais: operações e propriedades.
Equações de 1.º grau e sistemas: resolução e problemas. Medidas de comprimento,
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superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema monetário brasileiro (dinheiro).
Áreas e perímetros de figuras planas. Média aritmética simples.
III – ATUALIDADES: Feijó e suas atualidades políticas e sociais; O Estado do Acre e suas
atualidades sociais e políticas; a Educação e suas Transformações; Crianças e
Adolescentes no ambiente Escolar.
IV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Atribuições do Agente Comunitário de Saúde.
Política nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Saúde. Política Nacional de
Promoção da Saúde. Política Nacional de Humanização. Saúde como dever do estado.
Saúde como direito social. Portaria N.º 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do
Programa Saúde da Família, a participação do Agente Comunitário de saúde no PACS e
PSF; Portaria N.º 154 de 24 de janeiro de 2008 - Criação do NASF. Sistema Único de Saúde
(SUS). Diagnóstico Comunitário, Dinâmica e Participação de Comunidade. A atuação do
agente comunitário de saúde na atenção à saúde da criança, adolescente, mulher, homem,
idoso, doentes mentais e portadores de necessidades especiais. Controle da hipertensão,
diabetes melittus e tuberculose, eliminação da hanseníase e doenças transmitidas por
vetores. Calendário básico de vacinação.

