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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2018

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA – PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Interpretação de texto. Fonética. Sinônimos e Antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica.
Pontuação. Flexão do substantivo e adjetivo. Numerais. Conjugação e emprego do verbo.
Classificação, emprego e colocação de pronomes. Emprego da preposição e da conjunção e
relações que estabelecem. Advérbio. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Interjeição. Conjunção. Crase. Figuras de linguagem. Análise sintática: termos da
oração.
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA – PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Acentuação Gráfica.
Emprego do substantivo e do adjetivo. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do
adjetivo. Emprego e colocação de pronomes na frase. Emprego dos verbos, da preposição e
da conjunção. Concordância verbal e nominal. Pontuação. Sentido próprio e figurado das
palavras.
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA - PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Acentuação Gráfica.
PROGRAMA DE MATEMÁTICA - PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Números Naturais. Operação no conjunto dos números inteiros e racionais: adição,
subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores de um número inteiro. Máximo
Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de um número natural.
Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Porcentagem.
Introdução à Estatística: gráficos, média aritmética, média aritmética ponderada. Geometria:
sólidos geométricos, polígonos e ângulos. Sistemas de medidas decimais: medidas de
comprimento (perímetro), de superfície, de capacidade, de volume e de massa, medidas de
tempo. Equações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º grau com duas variáveis.
Inequações de 1º grau; Resolução de problemas.
PROGRAMA DE MATEMÁTICA- PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de
três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento,
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico.
Resolução de situações-problema.
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PROGRAMA DE MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de
três simples. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema
PROVA PRÁTICA PARA GARI E TRABALHADOR BRAÇAL
Consiste na realização das tarefas estabelecidas no item 6.1 deste Edital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO ESF – CULTURAMA
Noções de ética profissional. Cuidados de higiene e conforto do paciente. Preparo do paciente para
consultas, exames e tratamentos. Reconhecer e descrever sinais e sintomas. Verificação de sinais
vitais (temperatura, respiração, pulso e pressão arterial). Tratamentos prescritos ou de rotina, além
de outras atividades de enfermagem, tais como: medicamentos por via oral, parenteral (vias
intramuscular, endovenosa, subcutânea e intradérmica); administração de soro; curativos;
nebulização, oxigeno terapia e aplicação de calor e frio; conservação e aplicação de vacinas; controle
de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; desinfecção e esterilização. Educação
em saúde: orientação dos pacientes na pós-consulta quanto às prescrições de enfermagem e
médicas. Aferição de peso e estatura. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19
de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da
saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá
outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema
Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional
de Atenção Básica.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Normatização da profissão. Ética profissional: Conceito, direito do paciente, comportamento
profissional, privacidade e segredo profissional, conduta do ASB frente ao cirurgião dentista. Etiqueta
profissional, higiene pessoal, relação pessoal paciente novo, idosos especiais. Ergonomia aplicada à
odontologia: áreas de trabalho, padronização, deveres do ASB, tempo operatório. Anatomia oral e
dentária. Biossegurança em odontologia. Doenças infectocontagiosas: sarampo, rubéola, herpes
simples hepatite, HIV. Prevenção: placa bacteriana, flúor, doença cárie, evidenciadores, selantes,
doença periodontal. Instalação de um consultório odontológico e equipamentos e aparelhos - Sala
clínica, piso, paredes, abastecimento de água, cadeira odontológica, equipo, aparelho RX
amalgamador, mocho. Instrumentos odontológicos: instrumentais para exame clínico, para
procedimentos, para cirurgia e exodontias, prótese e endodontia, dentística e prótese
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CARGO: TOPÓGRAFO
Conhecimentos Específicos: Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as
características do terreno; Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de
estacas, pontos de georreferenciamento, referência de nível, poligonal e outros; Realizar
levantamentos topográficos na área demarcada, utilizando-se de equipamentos próprios; Registrar
os dados obtidos nos levantamentos topográficos, anotando e ou transferindo dados de um
equipamento para outro; Elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios
técnicos, cartas topográficas, aerofotogrametria e georreferenciamento, indicando e anotando
pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos; Providenciar o aferimento dos
instrumentos utilizados; Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Auto Cad, Aparelho de
navegação por satélite. Estação Total.
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