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EDITAL Nº 005/2015 
 

ANEXO I - CONTEUDO PROGRAMATICO 
 

 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
1.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 4 pontos: Texto e 

interpretação. Ortografia. Substantivos e suas flexões. Frase, Oração e 
Período. Tipos de sujeito. Tipos de predicado. Período simples e 
composto. Processo de formação de palavras. Orações Coordenadas e 
Orações Subordinadas. Figuras de linguagem. Concordância nominal e 
verbal. 
 

1.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 4 pontos: Sistema de Numeração 
Decimal: Escrita e Leitura de Números; Operações elementares: Somar, 
subtrair, multiplicar e dividir; frações ordinárias e decimais, Sistema 
Métrico; perímetros e áreas das principais figuras planas, Sistema 
Monetário; Medidas de tempo; regra de três simples; juros simples, 
porcentagem, números pares e ímpares, equação de 1º grau. 

 
1.3. Conhecimentos Gerais – 05 (cinco) questões - Peso 4 pontos: História dos 

pioneiros e fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e 
dos mineradores (garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos 
geográficos e históricos do município de Paranaíta, do Estado de Mato 
Grosso e do Brasil; Aspectos políticos sobre governos: Municipal; Estadual 
e da União; Assuntos: econômicos e culturais veiculados nas mídias 
(rádios, jornais, revistas e televisão), da atualidade e dos últimos anos; 
comemorações e festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do 
município (bandeira, brasão e hino); Temas relacionados à questão social; 
religiosa e à política da realidade nacional; Atualidades e acontecimentos 
do Município: relacionados às áreas de: econômica, política, saúde, 
segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-ambiente. 

 
1.4. Prova de Conhecimentos Específicos – 8 (oito) questões – Peso 5 pontos:  
 
 
Agente de Conservação e Manutenção da Saúde: Conhecimento e regras de 

hierarquias no serviço público municipal; Noções de ética e cidadania; 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; Estatuto 
da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: Funções; ferramentas utilizadas; noções 
de podas de árvores; plantio; replantio; equipamentos utilizados; 
ferramentas e utensílios comuns ao exercício das funções acima; 
conhecimento sobre limpeza e conservação de bens móveis e 
dependências, utilizando materiais e produtos específicos, visando 
preservar a higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e 
conservação de prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os 
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equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário, instalações diversas, 
cortinados; conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das 
ferramentas e instrumentos de trabalho; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do 
superior imediato.  

 
Técnico em Enfermagem: Relações interpessoais no trabalho; técnicas básicas de 

enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via 
oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética 
profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução 
as doenças transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, 
esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, 
infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, 
hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, 
convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, 
mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, 
queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, 
alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico: 
terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. Técnica de trabalho para o 
atendimento em PSF, Postos de Saúde e Farmácia de distribuição de 
medicamento da rede pública municipal. Conhecimentos de Microinformática: 
arquitetura e funcionamento, características de componentes de hardware 
(placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. 
Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com 
equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de 
dados: Backup, Antivírus, conexão à rede local e acesso à internet, 
navegadores de internet, cliente de emails; compactadores de arquivo; 
programas de uso diário como gerenciador de planilhas de cálculos e editor de 
texto. 

 
 
Agente Administrativo da Saúde: Noções de planejamento, organização e controle do 

trabalho do expediente de rotina. Noções básicas de cálculos matemáticos; 
Racionalização e simplificação dos trabalhos administrativos: conceitos 
básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. Conhecimentos 
sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e finalidades. 
Atendimento ao público interno e externo. Redação de documentos e 
correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes 
de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de 
entrada. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com 
equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de 
dados: Backup, Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e 
Análise de planilhas e textos digitalizados. 

 
 

Enfermeiro: 1. Conhecimento da Ética Profissional;  
2. Conhecimento da legislação sobre o exercício da profissão;  
3. Conceito; histórico; Entidade de Classe; Equipe de Enfermagem; 
Unidade de Enfermagem ou de internação;  
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4. Cuidado higiênico com o paciente; medida de conforto e segurança do 
paciente;  
5. Controle: temperatura; pulso; respiração; pressão arterial; 
6. Técnicas assépticas; noções de Farmacologia;  
7. Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia, 
vômito, fratura, lipotimia, convulsão, isolação, corpo estranho, picada de 
insetos e envenenamentos;  
8. Administração de medicamentos por via oral e parenteral;  
9. Aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, gavagem;  
10. Identificação das variáveis; motivos e ações de Enfermagem;  
11. Vigilância epidemiológica;  
12. Coeficientes de mortalidade e natalidade;  
13. Cobertura vacinal; esquema de vacinação (bloqueio);  
14. Saúde da mulher; prevenção do câncer; prénatal; puerpério;  
15. Prevenção e tratamento da Tuberculose, Hanseníase, Obesidade, 
Dengue e Malária;  
16. Prevenção das doenças crônicas degenerativas (hipertensão, 
diabete, etc.);  
17. Prevenção de doenças tropicais.18. Legislação do SUS (Lei 
8.080/90.Saúde do idoso, saúde do adolescente, doenças prevalentes na 
infância). 

 
Fiosterapeuta: 

Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e 
do tronco; neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; 
neurofisiologia; fisiologia: respiratória, cardiovascular, articular e do 
envelhecimento; Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções 
cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, insuficiência 
cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas (doença pulmonar 
obstrutiva crônica, afecções pleurais, bronquiectasia, Síndrome de Angústia 
Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos 
torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, 
espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico), geriátricas (osteoporose, 
alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária), 
traumato-ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de 
partes moles, lesões articulares, complicações osteoarticulares pós-traumáticas: 
rigidez, distrofia simpático-reflexa, síndrome compartimental), neurológicas 
(acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, polineuropatias, 
doenças extra-piramidais, lesões de nervos periféricos e paralisia facial) e 
dermatológicas (paciente queimado, úlceras de pressão); Fisioterapia em pré e 
pós-operatório de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em 
Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem 
cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema respiratório, síndrome de 
imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização respiratória e 
desmame; Fisioterapia Geral - cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia, 
fototerapia. Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. 
Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. 
Planejamento e programação local de saúde. Política Nacional de Humanização. 
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Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política 
Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. 
Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. A Saúde no 
contexto da Seguridade Social. Saúde Complementar. O Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária. Situação de saúde, políticas públicas e organização de 
programas e serviços para segmentos populacionais estratégicos. Educação em 
saúde. Políticas Nacionais na área da saúde. 
 

 


