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ANEXO IV – PROGRAMA DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS
Conteúdo comum a todos os cargos
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: (coordenação e
subordinação). 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. Termos
essenciais da oração: tipos de sujeito, tipos de predicado, predicativo do sujeito e do objeto. Termos
acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Termos integrantes da
oração: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva. Literatura Brasileira (periodização: início e término
de cada período – ano, acontecimento e autor – características, representantes e obras de cada
movimento).
Políticas Públicas: Legislação, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação Orgânica
da Saúde no Brasil*. Ética e conduta dos agentes públicos. Princípios da Administração Pública. Direitos
e Garantias Fundamentais. Direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde. Controle Social nas
políticas públicas. Financiamento da Saúde no Brasil*. Política Nacional de Humanização. Política
Nacional de Atenção Hospitalar. Política Nacional de Atenção Básica.
* Incluído em 07/05/18

Informática: Fundamentos da Computação: conceitos básicos de informática, componentes funcionais de
computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de
dados. Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento
de arquivos e pastas, diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos no Windows XP.
Conceitos e funções de aplicativos das versões do MS Office: editores de texto, planilhas eletrônicas,
apresentações de slides. Aplicativos associados à internet: navegação (Internet Explorer, Firefox, Google
Crome). Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor. Noções de segurança das
mensagens. Internet: conceitos baseados no Internet Explorer 6 ou superior, navegação, URLs, links.
Microsoft Office 2007 e BrOffice 3.1: Editor de Texto - estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos pré-definidos, caixas de texto. Planilhas Eletrônicas - estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras,
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação. Trabalho em Rede: compartilhamento
de pastas e arquivos, localização e utilização de computadores e pastas remotas, mapeamento de
unidades da rede.
Conhecimentos Específicos

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Estrutura hospitalar, suas áreas, seus meios e fins. Procedimentos
auxiliares de gestão de pessoas, sistema de material, gestão de unidades de saúde, serviços gerais de
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serviços de saúde. Sistemas de registro e informação em saúde e aspectos legais relacionados aos
procedimentos de guarda e aspectos éticos.Conhecimentos gerais de Administração, Gestão Pública,
Administração de Patrimônio: rotinas e inventário patrimonial. Administração de Materiais. Gestão de
Compras. Licitações e contratos da Administração Pública. Planejamento e controle. Gestão de
documentos. Protocolo. Redação Oficial.Correspondência Oficial. Formas de tratamento e abreviações.
Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Comunicação e expressão. Postura e ética
profissional.
PROGRAMADOR: Programação: Comandos básicos: atribuição, condicionantes e repetição. Subprogramas
e parâmetros. Recursividade. Estrutura homogênea de dados: vetor e matriz, manipulação de strings.
Estrutura heterogênea de dados: registros e arquivos. Ponteiros, lista linear simples, duplamente ligada e
composta e lista circular. Pilhas, filas e árvores binárias. Programação orientada a objetos: conceito de
objetos, classes, métodos, construtores, polimorfismo, visibilidade, encapsulamento, abstração e
modularização. Projetos de classes: herança, acoplamento, coesão, classes abstratas e interfaces.
Heranças múltiplas. Tratamento de erros e exceções. Linguagem de Programação Python. Programação
Web HTML, CSS e JavaScript.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA: Noções de Física: Mecânica Clássica: movimento, dinâmica da partícula,
trabalho, energia e momento, colisões, cinemática, equilíbrio, gravitação. Mecânica dos Fluídos: estática e
dinâmica dos fluídos. ondas mecânicas em fluídos. Termodinâmica: leis da termodinâmica. temperatura e
calor. cinética dos gases. Óptica: natureza e propagação da luz. reflexão, refração, difração e interferência.
polarização. lentes e redes de difração. Eletromagnetismo e Eletricidade. Teoria de Circuitos: leis e
elementos que compõem os circuitos lineares e não-lineares. Teoremas dos circuitos. Circuitos
equivalentes. quadripolos, analise de circuitos lineares de 1ª e 2ª ordem. regime permanente sob excitação
senoidal. análise de circuitos reativos por fasores. transformadas de Laplace e Fourier aplicadas a circuitos.
Teoria Eletromagnética: campos eletrostáticos e magnetostático. corrente elétrica. campos elétricos e
magnéticos variando no tempo. equações de Maxwell. ondas planas. Polarização, reflexão, refração e
difração de ondas eletromagnéticas. linhas de transmissão e guias de ondas. Antenas: Fator de antena,
radiação e propagação. Conversão Eletromecânica de Energia: circuitos magnéticos e transformadores.
princípios de conversão eletromecânica de energia. máquinas elétricas rotativas de corrente contínua e
corrente alternada. Sistemas de Comunicação: sinais, características, espectros e filtros. modulação de
sinais. codificação. transmissão de sinais e dados. Ruído. Conversores A/D e D/A. Processamento Digital
de Sinais.Instalações Elétricas: conceitos básicos. fornecimento de energia elétrica. circuitos de iluminação
e força. projetos de dimensionamento de condutores, eletrodutos e proteção dos circuitos. Eletrônica de
Potência:Componentes. Retificadores a Diodo e Tiristor. Comutação. Conversores Duais.
Cicloconversores. Gradadores. Inversores. Circuitos de Comando. Metrologia: Grandezas, unidades e
padrões. Técnica e qualidade de medidas. Estudo dos erros. Elementos de medição. Instrumentos de
medida analógicos. Transformadores para instrumentos. Pontes e potenciômetros. Instrumentos de medida
digitais. Medidas magnéticas. Medidas de grandezas não-elétricas. Padrões de f.e.m. Parâmetros R, L e C.
Elementos de medida. Instrumentos analógicos (calibração). Materiais magnéticos e isolantes. Técnicas
eletrônicas de medição analógicas e digitais. Termos e conceitos do Vocabulário Internacional de
Metrologia (VIM-2008). Regulamentação Metrológica. Instrumentação: Princípio de funcionamento de
instrumentos de medição. Dispositivos de medição de grandezas físicas e químicas: movimento, força,
torque, pressão, vazão, temperatura, fluxo de calor, nível de líquidos, umidade, composição química e
presença de compostos. Condicionadores de sinais. Apresentação, manipulação, transmissão e
armazenamento de dados e medidas. Noções de medidas elétricas e magnéticas. Instrumentos elétricos
indicadores. Instrumentação para laboratórios de ensaios elétricos e magnéticos e de calibração de
grandezas elétricas, temperatura e altas freqüências. Uso de Osciloscópios, geradores de sinais e rádio
frequência, Analisadores de espectro. Qualidade: Noções de: Sistema de Gestão da Qualidade em
laboratórios. Requisitos gerenciais e técnicos. Norma NBR ISO IEC 17025. Atividades de Acreditação de
Laboratórios. Atividades de Avaliação da Conformidade: objetivos, conceitos e histórico. Princípios Básicos
do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Mecanismo de Avaliação da conformidade. Plano
Brasileiro de avaliação da Conformidade. Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Política Nacional de Saúde Bucal. Antissepsia e assepsia no consultório
odontológico. Esterilização e desinfecção no consultório odontológico. Produtos para antissepsia e assepsia.
Esterilização no consultório odontológico. Biossegurança. Materiais, equipamentos e instrumental
odontológico: técnicas de manipulação de instrumentais odontológicos. Preparo de amálgama e resina
composta. Preparo de bandejas clínicas. Processamento radiográfico, montagem, revelação e arquivamento
de radiografias. Procedimentos para de radiografias. Preenchimento de fichas clínicas/nomenclatura dos
dentes e superfícies dentais. Preparo do paciente para a consulta. Aplicação de cariostáticos. Aplicação
tópica de flúor. Remoção de tártaro, raspagem e polimento coronário. Inserção e escultura de substâncias
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restauradoras. Acabamento e polimento de restaurações. Produtos para higiene bucal. Produtos fluoretados.
Orientações pré e pós-operatórias. Procedimento para aplicação de bochechos fluoretados e escovações.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Proteção
contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo
físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros.
Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação sobre higiene e segurança do
trabalho. Segurança no transito. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Campanhas e
SIPATs. Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos.Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade. Elaboração do PPRA e PCMSO. Segurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos. Operação e segurança em Caldeiras e Vasos de Pressão. Insalubridade e
Periculosidade. Proteção Contra Incêndios. Sinalização de Segurança. Constituição da República
Federativa do Brasil - artigo 37 e 196 a 200. Lei Orgânica Municipal. Lei Federal Nº 8.142/90 (Dispõe sobre
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências). Lei Federal Nº
8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências).
BIBLIOGRAFIA
A critério da banca poderá ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.

3

