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ANEXO IV
PROGRAMA DAS DISCIPLINAS DAS PROVAS
CONTEÚDO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
CARGOS: Médico e Enfermeiro
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Domínio da ortografia oficial: emprego das
letras, pontuação e acentuação gráfica. Significação, estrutura e formação das palavras.
Classes de palavras: substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição. Domínio da estrutura morfossintática do período:
relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de
subordinação entre orações e entre termos da oração; concordâncias verbal e nominal;
regências nominal e verbal; emprego do sinal indicativo de crase; colocação pronominal.
Aposto e vocativo. Funções e Empregos das palavras “que”, “se”, “como” e “porque”.
Estilística: figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
CARGOS: Médico e Enfermeiro
Noções de Informática: Conceitos básicos de informática. Componentes básicos de um
computador: hardware e software. Arquitetura básica de computadores e dispositivos
periféricos. Dispositivos de armazenamento e cópia de segurança. Noções do sistema
operacional Windows. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas.
Conceitos básicos de internet: ferramentas, navegadores e aplicativos de Internet. Edição
de textos e planilhas utilizando o Microsoft Word e Excel.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
CARGOS: Médico e Enfermeiro
Raciocínio Lógico Matemático: Lógica e raciocínio lógico: problemas envolvendo lógica e
raciocínio lógico. 2. Proposições: conectivos. Conceito de proposição. Valores lógicos das
proposições. Conectivos. Tabela-verdade. 3. Operações lógicas sobre proposições: negação
de uma proposição. Conjugação de duas proposições. Disjunção de duas proposições.
Proposição condicional. Proposição bicondicional. 4. Tautologias e Contradições. 5.
Equivalência Lógica e Implicação lógica. Conceito e Propriedades da relação de
equivalência lógica. Recíproca, contrária e contrapositiva de uma proposição condicional.
Implicação Lógica. Princípio de substituição. Propriedade da implicação lógica. 6.
Argumentos: conceito de argumento. Validade de um argumento. Critério de validade de
um argumento. 7. Sequências e séries: sequência numérica. Progressão aritmética.
Progressão geométrica. Série geométrica infinita. 8. Probabilidade. 9. Análise combinatória.
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CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
CARGOS: Médico e Enfermeiro
Médico: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios,
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de
Saúde. Noções de física das radiações: definição e produção dos raios X, ampola de raios X;
propriedades gerais. Efeitos biológicos das radiações; noções de radioproteção;
equipamentos radiológicos; formação de imagem. Ossos e articulações: normal e métodos
de exames; anomalias e displasias ósseas; infecções e osteocondrites; doenças articulares;
tumores benignos e malignos; alterações osteoarticulares nas hemopatias; alterações
ósseas nas endocrinopatias; trauma esquelético; contribuição da tomografia
computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax normal e métodos de exame;
patologias de pleura; infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e do interstício
pulmonar; bronquite crônica e enfisema; tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma
torácico; patologia do diafragma; contribuição da tomografia computadorizada do tórax.
Sistemas cardiovasculares; métodos de exame. Coração e circulação normais. Pericárdio:
alterações gerais, aumento individual de câmaras cardíacas; doenças cardíacas congênitas
e adquiridas. Patologia vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame;
glândulas salivares, faringe e esôfago; estômago e duodeno; intestino delgado. Cólon;
abdômen agudo; trato biliar, pâncreas, fígado e baço; glândulas adrenais; contribuição da
tomografia computadorizada no trato gastrointestinal e abdômen. Trato Urogenital:
métodos de exame. Lesões congênitas. Tumores dos rins e ureteres. Doenças císticas dos
rins. Cálculo renal. Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato urinário.
Radiologia obstétrica; contribuição da tomografia computadorizada no trato urogenital.
Pediatria: métodos de exame; doenças congênitas; doenças adquiridas. Ultrassonografia
em Ginecologia e Obstetrícia, a natureza do ultrassom. Princípios básicos, técnicas e
equipamentos. Indicações da ultrassonografia. Doppler. Anatomia ultrassonográfica da
pelve feminina, estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico, estudo
ultrassonográfico do ovário normal e patológico. Doenças inflamatórias pélvicas,
contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Diagnóstico diferencial das
massas pélvicas ao ultrassom. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas.
Endometriose. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico da mama normal e
patológica. Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia
ultrassonográfica fetal. Avaliação da idade gestacional. Estudo ultrassonográfico das
patologias da primeira metade da gestação. Crescimento intrauterino retardado. Gestação
de alto risco. Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento pré-natal. Placenta e outros
anexos do concepto. Medicina Interna: estudo ultrassonográfico, olho, órbita, face e
pescoço, tórax, crânio, abdômen superior (fígado, vias biliares, vesícula biliar, pâncreas e
baço), estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abcesso
peritoneais. Retroperitônio, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto, pênis,
extremidades. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do
município de Angical.
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Enfermeiro: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios,
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária. Ética e legislação profissional. Conhecimentos sobre
assistência a pacientes; curativos; vacinação e injeções; administração de medicamentos;
esterilização de material de enfermagem; socorros de urgência; higienização de pacientes;
elaboração de relatórios; legislação e regulamento da profissão. A educação em saúde na
prática da ESF; Sistema de informação da atenção básica. Processo Atuação do Enfermeiro
nos programas Ministeriais: PNI; Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes,
DST/AIDS, Pré-natal. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança e do RN (prétermo, termo e pós-termo). Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Doenças
sexualmente transmissíveis. Saúde da família na busca da humanização e da ética na
atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Atenção da
equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica e Sanitária. Administração das
assistências de enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas e
parasitárias. Doenças endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no
domicílio. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e assistência de
enfermagem em domicílio. Visitas Domiciliares. Processo de supervisão e instrução dos
Auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. Trabalho em equipe
multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Assistência de enfermagem aos pacientes
em situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, grastro-intestinal,
respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. Atendimento Préhospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma; Transporte do politraumatizado;
Cinemática do trauma; Epidemiologia do trauma; Resgate veicular: atendimento de
urgência e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos,
respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não
intencionais, violência e suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço,
craniencefálico, de coluna, músculoesquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes
físicoquímicos e trauma. Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes.
Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada
ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios
gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos do exercício da Enfermagem.
Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do município de Angical.
CONTEÚDO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
CARGOS: Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia e Auxiliar Administrativo.
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Domínio da ortografia oficial: emprego das
letras, pontuação e acentuação gráfica. Significação, estrutura e formação das palavras.
Classes de palavras: substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição. Domínio da estrutura morfossintática do período:
relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de
subordinação entre orações e entre termos da oração; concordâncias verbal e nominal;
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regências nominal e verbal; emprego do sinal indicativo de crase; colocação pronominal.
Aposto e vocativo. Funções e Empregos das palavras “que”, “se”, “como” e “porque”.
Estilística: figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
CARGOS: Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar Administrativo e Auxiliar
de Enfermagem.
Noções de Informática: Noções de informática. Noções do sistema operacional Windows.
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas e utilização de
programas. Edição de textos e planilhas utilizando o Microsoft Word e Excel 2010. Noções
de internet: utilização de ferramentas de navegação, de correio eletrônico, de busca e
pesquisa.
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
CARGOS: Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar Administrativo e Auxiliar
de Enfermagem.
Raciocínio Lógico-Matemático: Lógica e raciocínio lógico: problemas envolvendo lógica e
raciocínio lógico. 2. Proposições: conectivos. Conceito de proposição. Valores lógicos das
proposições. Conectivos. Tabela-verdade. 3. Operações lógicas sobre proposições: negação
de uma proposição. Conjugação de duas proposições. Disjunção de duas proposições.
Proposição condicional. Proposição bicondicional. Operações com números reais. Razão e
Proporção. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Média Aritmética Simples e
Ponderada. Juros simples. Equação de 1º e 2º Graus. Sistema de equações de 1º Grau.
Relação entre grandezas. Sistemas de medidas usuais.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
CARGOS: Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar Administrativo e Auxiliar
de Enfermagem.
Técnico de Enfermagem: Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética;
Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de
enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas básicas
de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração da altura e peso; Assepsia e controle de
infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo
para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação,
venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de
material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral,
enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente
com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e reumatológicos,
digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético: Preparo, acondicionamento e
métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência; parada
cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e
comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências, ortopédicas: Vias de transmissão
profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias.
Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto,
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parto e puerpério: Complicações obstétricas: Recém-nascido normal e patológico;
Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; doenças da Primeira
Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde –doença; Imunizações; Vigilância
epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do
idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Aspectos econômicos, sociais,
históricos, geográficos e culturais do município de Angical.
Técnico em Radiologia: Física das Radiações Ionizantes e não ionizantes. Proteção
Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. Terminologia Radiográfica.
Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da Imagem. Contrastes
Radiológicos. Princípios de Posicionamento. Posicionamento Radiológico. Processamento
Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos Radiológicos. Noções
básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada e Ressonância
Magnética. Legislação e Ética profissional. Aspectos econômicos, sociais, históricos,
geográficos e culturais do município de Angical.
Auxiliar Administrativo: Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais,
padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos,
pareceres e outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação,
classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de
arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de
material: aquisição, cadastros, registros, controle e movimentação de estoques,
armazenamento, transporte, reposição, segurança. Noções de Direito Administrativo: Atos
Administrativos: conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação; Contratos
Administrativos; Servidor Público. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis. Processo
Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n.º 9.784/99 e suas alterações.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art.37 a 41 / 205 a 214. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei da Transparência. Estatuto das Licitações e Contratos. Lei do
Pregão. Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. Conceitos relacionados à
Internet. Navegadores. Correio eletrônico. Conceitos e funções de aplicativos de editores de
texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. Aspectos
econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do município de Angical.
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