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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
I - PORTUGUÊS: 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.
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia,
denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de
frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação
pronominal.
II – CONHECIMENTOS GERAIS: Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas
referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do Município de
Tarauacá;

Fatos

da

atualidade:

locais,

nacionais

e

internacionais;

Impactos

socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; Meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e movimentos ecológicos.
III – INFORMÁTICA – (EXCETO MÉDICO): Conceitos básicos de componentes
funcionais de computadores (hardware e software). Utilização de planilhas eletrônicas.
Utilização de editores de textos. Conceitos básicos de segurança da informação:
confidencialidade, disponibilidade e integridade. Compartilhamento e proteção de redes.
Certificados digitais. Assinaturas digitais.
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IV - RACIOCÍNIO LÓGICO: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições.
Tautologia. Estruturas lógicas. Teoria dos conjuntos. Lógica de argumentação. Diagramas
lógicos. Sucessões. Problemas envolvendo raciocínio. Conjuntos numéricos: operações e
propriedades. Regra de três simples. Probabilidade. Análise Combinatória. Sentenças
abertas. Número de linhas da tabela verdade. Conectivos. Proposições simples e
compostas.
V – 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 TeóricoMetodológicas 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.
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO: Estrutura Conceitual: Conceito. Finalidades.
Atividades. Organização. Função social. Princípios Contábeis. Normas Brasileiras de
Contabilidade. Interpretação da legislação básica. Patrimônio Público: Conceito,
Classificação e grupos. Plano de Contas: Conceito, estrutura e contas do ativo, passivo,
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, resultado e controles do Planejamento
e Orçamento. Demonstrações Contábeis: Conceitos, aspectos legais, forma de
apresentação, elaboração e análise. Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Demonstração do Resultado Econômico e Notas Explicativas. Atualização do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS; Atualização do
Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN. Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade
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Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Improbidade
Administrativa (Lei 8.429/92); Ação Civil Pública; Ação Popular. Constituição Federal do
Brasil: artigos 37, 39 a 41.
AUDITOR FISCAL: Direito Constitucional: Constituição: conceito, origens, conteúdo,
estrutura e classificação. Evolução Constitucional do Brasil. Supremacia da Constituição.
Poder constituinte. Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. Princípios
constitucionais. Controle da constitucionalidade das leis. Normas constitucionais
einconstitucionais.

Emenda,

inconstitucionalidade.

Ação

reforma

e

declaratória

revisão
de

constitucional.

Ação

constitucionalidade.

direta

Arguição

de
de

descumprimento de preceito fundamental. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e
deveres individuais difusos e coletivos. Direitos sociais. Organização do Estado Brasileiro:
divisão espacial do poder; Estado Federal; União; Estados Federados; Distrito Federal;
municípios; intervenção federal; repartição de competências.

Poder Legislativo.

Organização. Funcionamento. Atribuições. Processo legislativo. Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Poder Executivo. Presidente, vice-presidente da República e
ministros, de Estado. Atribuições e responsabilidades. Poder regulamentar e medidas
provisórias. Poder Judiciário. Garantias. Jurisdição. Organização. Órgãos e competência.
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais;
juízes federais; garantias da magistratura. Funções essenciais à Justiça. Ministério
Público: natureza; função; autonomia; atribuições e vedações constitucionais de seus
membros. Defensoria Pública (arts. 134 a 136, CF). Da Administração Pública. Estruturas
básicas. Servidores públicos. Princípios constitucionais. Sistema Tributário Nacional
(arts.145 a 162, CF). Finanças públicas (arts. 163 a 169, CF): normas gerais; orçamento
público. Ordem econômica e financeira (arts.170 a 192, CF). Ordem social (arts. 193 a
232, CF). Direito Administrativo: Princípios da Administração. Organização administrativa:
Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Poderes da Administração:
hierárquico; disciplinar; poder normativo e regulamentar; vinculado; discricionário. Poder
de polícia: conceito, características, finalidade e limites. Terceiro Setor: Organizações
Sociais (Lei n.º 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei
n.º 9.790/1999, com alterações posteriores). Consórcios Públicos (Lei n.º 11.107/2005 e
Decreto n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007). Ato administrativo: conceito; requisitos;
atributos; classificação; espécies; discricionariedade e vinculação; invalidação; anulação;
revogação; prescrição; cassação e revalidação. Agentes Públicos: Normas constitucionais
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concernentes aos servidores públicos (arts. 39 a 41, CF). Servidores públicos:
classificação e características. Regimes jurídicos funcionais: único, estatutário, e de
emprego público. Cargo público: conceito e espécies; provimento; estabilidade; vacância;
remoção; redistribuição e substituição. Concurso público. Processo administrativo:
conceito, princípios, fases e modalidades. Serviços públicos: conceito; elementos de
definição; regime jurídico; titularidade e competência; classificação; regulamentação;
formas; delegação da exploração a particulares; permissão e concessão de serviço
público. Parcerias Público-Privadas (Lei n.º 11.079/2004, com alterações posteriores).
Controle da Administração Pública: controle administrativo; controle legislativo e controle
judiciário. Responsabilidade extracontratual da Administração pública.

Improbidade

administrativa (Lei n° 8.429, de 02 de junho de1992, com alterações posteriores). 23. Lei
n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 (Estabelece o regime 44 jurídico das parcerias
voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil). Lei n.º 9.790, de 23 de
março de 1999 (Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP).
Administração Financeira e Orçamentária: Orçamento Público: Conceito, Princípios
Orçamentários. Ciclo Orçamentário: Elaboração da Proposta, Estudo e Aprovação,
Execução e Avaliação da Execução Orçamentária. Orçamento Programa: Fundamentos e
Técnicas. Orçamento Público no Brasil: Títulos I a VI da Lei Federal n.º 4.320/1964.
Orçamento na Constituição Federal de 1988: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias,
Institucional,

Lei

Orçamentária

Classificação

Anual.

Funcional,

Despesa

Classificação

Orçamentária:
por

Estrutura

Classificação
Programática,

Classificação por Natureza. Despesas de Exercícios Anteriores. Suprimento de Fundos.
Receita Orçamentária: Classificação por Natureza, Origens e Espécies de Receita
Orçamentária. Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores. Créditos Orçamentários
Iniciais e Adicionais. Estágios da Receita Orçamentária e da Despesa Orçamentária.
Restos a Pagar. Dívida Ativa. Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal):

Disposições

Preliminares,

Planejamento,

Receita

e

Despesa

Pública,

Transferências voluntárias, Destinação de Recursos para o Setor Privado, Dívida e
Endividamento, Gestão Patrimonial e Contábil. Licitações, Contratos, Convênios e Termos
de Cooperação: Normas Gerais de Licitação: Lei n.º 8.666/93 e alterações. Lei n.º
12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações públicas). Lei Complementar n.º 147,
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de 07 de agosto de 2014 (Tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte). Pregão: presencial e eletrônico: Lei n.º 10.520, de 17 de
julho de 2002; Convênios, contratos de repasse e termos de cooperação (Decreto n.º
6.170, de 25/07/2007, e alterações); Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.º507, de
24/11/2011 e alterações.
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 Conselho
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Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Determinantes Sociais da
Saúde. Sistemas de Informação em Saúde
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 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-
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sepsia, tratamento do lixo, descarte. Prevenção dos acidentes de laboratório, normas e
condutas de emergência nos acidentes de laboratório
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.
MÉDICO: 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
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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
Conservação

de

alimentos.

Alimentação e

Desnutrição.

Nutrição. Avaliação

Digestão,

absorção

e

Nutricional.
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.
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 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
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Contextualização sócio–política da Educação
Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a
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Educação Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio –
afetivas, motoras e cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino
Fundamental: Procedimentos metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico.
BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas
Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa
Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, Competições:
Jogos Regionais – Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - Regras, Estilos,
Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos –
Competições

–

Competições,

Sistemas

Olimpíadas.

FUTEBOL

Ofensivos,

DE

Sistemas

SALÃO:

-

Regas,

Defensivos.

Regulamentos,

FUTEBOL:

-

Regras,

Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E
XADREZ: - Regras e Regulamentos, Competições, Histórico.
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
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
I - PORTUGUÊS: 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
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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 – CONHECIMENTOS GERAIS: Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas
referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do Município de
Tarauacá;

Fatos

da

atualidade:

locais,

nacionais

e

internacionais;

Impactos

socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; Meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e movimentos ecológicos.
III – INFORMÁTICA: Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores
(hardware e software). Utilização de planilhas eletrônicas. Utilização de editores de textos.
Conceitos básicos de segurança da informação: confidencialidade, disponibilidade e
integridade. Compartilhamento e proteção de redes. Certificados digitais. Assinaturas
digitais.
IV - MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e
inequações de 1o grau e sistemas: resolução e problemas. Equações e inequações de 2o
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,

determinantes

e

sistemas

lineares.

Polinômios:

função

polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades.
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS: Metrologia Geral; Sistema Internacional de
Unidades: Unidades de medida; Unidades geométricas e mecânicas: Múltiplos e
Submúltiplos das Unidades: Grafia dos nomes e símbolos do Sistema de Unidades;
Substâncias e misturas; Nomenclatura química; Fórmulas e equações químicas;
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Estequiometria e cálculos estequiométricos; Reações químicas; Preparo de Soluções;
Diluição; Nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos; propriedades gerais da
matéria; estados físicos da matéria; elementos e compostos químicos; tabela periódica;
ácidos, bases e sais; Identificação de materiais, vidrarias, utensílios e equipamentos
básicos de laboratório; procedimentos de segurança e de limpeza em laboratório.
Descarte de material biológico e químico. Normas de biossegurança em laboratório.
Preparo de materiais e reagentes para análises laboratoriais: centrifugação, medições,
colorações, semeaduras, destilação, de ionização, esterilização, desinfecção e técnicas
de assepsia. Preparo de soluções: unidades de massa e volume, diluições, porcentagens,
molaridade e normalidade; cálculos estequiométricos. Normas regulamentadoras –
Segurança e saúde no trabalho.
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
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nasogástrica e enteral. Curativos. Emergências. Prevenção de infecções. Vigilância em
saúde. Avaliação de riscos em saúde. Código de Ética.
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 MEDIO
I - PORTUGUÊS: 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 – CONHECIMENTOS GERAIS: Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas
referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do Município de
Tarauacá;

Fatos

da

atualidade:

locais,

nacionais

e

internacionais;

Impactos

socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; Meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e movimentos ecológicos.
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III – INFORMÁTICA: Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores
(hardware e software). Utilização de planilhas eletrônicas. Utilização de editores de textos.
Conceitos básicos de segurança da informação: confidencialidade, disponibilidade e
integridade. Compartilhamento e proteção de redes. Certificados digitais. Assinaturas
digitais.
IV - MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e
inequações de 1o grau e sistemas: resolução e problemas. Equações e inequações de 2o
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, determinantes e sistemas lineares. Polinômios: função
polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO: Controle Interno: Conceito, finalidade, normas,
princípios, métodos e procedimentos. Constituição Estadual; Constituição Federal: Artigos
31, 70 e 74 e Lei nº 101/2000. Planejamento e Orçamento: Leis de Diretrizes
Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual. Patrimônio: Registro de Bens
e Inventário. Pessoal: Ativo, Inativo e Contratos. Protocolo: Entrada, Saída de
documentos

oficiais.

Contabilidade:

Lei

4.320/64,

Princípios

fundamentais

de

contabilidade, Balanços Públicos, Receita, Despesa, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
8.666/93 e alterações posteriores; Fundos Municipais: Conceitos, Finalidades, Autonomia.
Regime Próprio de Previdência: Lei de Criação, Avaliação Atuarial, Contribuições
Previdenciárias, CRP. Limites Constitucionais: Saúde e Educação. Noções de
Contabilidade governamental: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP 2012.
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FISCAL SANITÁRIO: Conhecimento sobre Processo Administrativo (Infração, intimação,
termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre Alimentos; DTA (doenças
transmitidas por alimentos); Surtos Endêmicos; Conhecimento sobre Zoonoses, animais
peçonhentos (lonomia, aranha marrom, aranha armadeira, escorpiões e cobras);
Conhecimento sobre dengue, zika, chikungunya, leptospirose e demais doenças
veículadas por água e alimentos; Leis Federais nºs. 8.080/90, 6.437/77, 9.782/99,
5.991/73; Noções de risco em epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre
coleta de água e alimentos, e como informar uma confecção de caixa séptica, sumidouro,
desinsetização, limpeza de caixas de água; Código Sanitário Estadual; Noções de
atendimento ao público e gerenciamento de conflitos
NIVEL FUNDAMENTAL
I - PORTUGUÊS: Língua 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 – CONHECIMENTOS GERAIS: Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas
referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do Município de
Tarauacá;

Fatos

da

atualidade:

locais,

nacionais

e

internacionais;

Impactos

socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; Meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e movimentos ecológicos.
III - 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
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propriedades. Equações de 1º grau e sistemas: resolução e problemas. Medidas de
comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema monetário
brasileiro (dinheiro). Áreas e perímetros de figuras planas. Média aritmética simples.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:
AGENTE DE ENDEMIAS: Atribuições do Agente de Combate às Endemias. Ações a
serem desenvolvidas pelo Agente de Combate às Endemias. Constituição Federal de
1988 – Artigos 196 a 200. Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. Promoção,
prevenção e proteção à Saúde. Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de
Gestão. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Atenção Básica. Noções
de Vigilância à Saúde, Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças. Doença e meio
ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças re-emergentes.
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 Nº 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 Nº 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.

