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ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
1. Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de texto. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos. Ortografia
oficial; emprego das letras, emprego das palavras, acentuação gráfica, emprego da crase. Classe das palavras. Flexão de

gênero, número e grau dos substantivos e dos adjetivos. Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos. Emprego dos
pronomes. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Divisão silábica. Pontuação. Abreviaturas e siglas.
Coletivos. Aumentativos e diminutivos.
2. Legislação e História do Município de Nilópolis
Lei Orgânica do Município de Nilópolis: Título I. Dos Princípios Fundamentais: Art. 1º ao 3º; Título II. Da Organização
Municipal. Capítulo I. Da Organização Político-Administrativa: Art. 4º ao 7º. Capítulo II.

Da Divisão Administrativa do

Município: Art. 8º ao 12º. Título V. Capítulo V. Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso: Art. 195 a 197. Capítulo VI.
Da Previdência e Assistência Social: Art. 198 a 200. Capítulo VII. Da Saúde: Art. 201 a 212.

História de Nilópolis: aspectos sociais, financeiros, políticos, religiosos, ambientais, turístico, esportivos, culturais,
geográficos, regionais e legais que caracterizam e formam a história do Município de Nilópolis.
3. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS
Lei n.º 8.080/1990 e as suas atualizações. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. Lei n.º 8.142/1990 e as suas
atualizações. 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. Norma Operacional Básica do SUS –
NOB-SUS 01/96; e Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2002.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.

Médico Intensivista Socorrista : 12h e 24h

Suporte avançado de vida em Emergências Clínicas. Suporte avançado de vida no Trauma. Emergências Clínicas. Emergências
Pediátricas. Emergências Obstétricas. Imobilização/Remoção/Transporte. Acidentes com múltiplas vítimas. Emergência SAMU192. Estados de Choque: etiologia e quadro clínico. Abordagem Primária e Secundária do atendimento Inicial a Vítimas com
alterações clínicas ou traumatizadas. Atendimento em situações de emergência: fraturas, politraumatismo, traumatismo
craniano encefálico, queimaduras, hemorragias (venosa e arterial) e dores toráco abdominais. Estados de coma de Glasgow:
conhecer a etiologia, prever e oferecer assistência adequada às necessidades diagnosticadas e realizar a prescrição médica.

Atendimento a vítima de parada cardiorespiratória. Escala de Trauma. Feridas. Paciente crítico e risco iminente de morte.
Atividades e funções dos membros da equipe. Atenção ao recém-nascido. Psicopatologia: alterações do pensamento,
percepção, memória, atividade, afetividade (humor) e (linguagem). Transtornos: esquizofrênicos, afetivos, neuróticos, de
personalidades (psicopatas), alcoolismo e toxicomanias. Emergências Psiquiátricas. Atendimento às necessidades humanas
básicas. Deontologia, Ética e Bioética. Intoxicação exógena, envenenamentos: álcool; narcóticos; sedativos e hipnoindutores;
estimulantes do SNC e alucinógenos; hidrocarbonetos; salicilatos; anticolinérgicos; plantas; animais peçonhentos. Doenças
infectocontagiosas: infecção hospitalar; antibioticoterapia; endocardite bacteriana; septicemia; pneumonias; AIDS; tétano;
infecções abdominais; meningites. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças:
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica,

pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar. Conhecimento da legislação e normas clínicas que
norteiam as transferências inter-hospitalares .Princípios éticos e legislação do exercício profissional.
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2.

Assistente Social

Assistência Social e as esferas do Poder Público. Assistência Social: Definição, princípios, diretrizes e organização. Conselhos
de Assistência Social. Formação profissional do assistente social na contemporaneidade. Desenvolvimento Social e Políticas de
Habitação. Educação popular e Serviço Social. Legislação específica da área da assistência social. Municipalização e

descentralização da assistência social. O programa comunidade solidária e a LOAS. Participação social: Associação de
moradores, Conselhos Municipais, Movimentos Sociais. Planejamento social. Pobreza urbana, favelização, migração. Políticas
Sociais. A relação público x privado: as Organizações Não Governamentais (ONGS); e as Organizações Sociais de Interesse
Público (OSCIP). Políticas Sociais e direitos sociais. Políticas Sociais e Serviço Social. O debate contemporâneo sobre o Serviço
Social: reflexões sobre teoria em suas relações com as demandas à profissão. Políticas Sociais e Direitos Sociais no Brasil: seus
desdobramentos históricos e político-sociais. Políticas de governo para o desenvolvimento sustentável: o Serviço Social e as
políticas de proteção ambiental. Avaliação de Políticas Sociais. Pesquisa em Serviço Social à construção do conhecimento;
metodologias qualitativas e sua aplicação pelo Serviço Social. Assistência social com a garantia de direitos. Estratégias e
procedimentos teóricos metodológicos em Serviços Sociais. Serviço Social e movimentos sociais: concepção e suas expressões
no Brasil. Processo de Trabalho e Serviço Social. Ações preventivas junto à comunidade; o papel do profissional inserido na
equipe de saúde familiar. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família -PSF. Tudo sobre Guia Prático do Programa
Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. Educação continuada por intermédio de palestras nos programas
desenvolvidos pelo Governo Federal. Noções de administração: planejamento, organização e execução das atividades
profissionais; trabalho em equipe. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Estatuto do Idoso. Princípios éticos e legislação
do exercício profissional.

3.

Enfermeiro

Fundamentos da enfermagem: sua origem e evolução. Atendimento às necessidades humanas básicas. Estados de Choque:
etiologia e quadro clínico. Abordagem Primária e Secundária do atendimento Inicial a Vítimas com alterações clínicas ou
traumatizadas. Atendimento em situações de emergência: fraturas, politraumatismo, traumatismo craniano encefálico,
queimaduras, hemorragias (venosa e arterial) e dores toráco abdominais. Estados de coma de Glasgow: conhecer a etiologia,
prever e oferecer assistência adequada às necessidades diagnosticadas e realizar a prescrição de enfermagem. Atendimento a
vítima de parada cardiorespiratória. Escala de Trauma. Feridas. Paciente crítico e risco iminente de morte. Atividades e funções
dos membros da equipe. Limpeza, preparo e acondicionamento de material para esterilização: conceitos, meios e método de
esterilização. Administração de recursos materiais de consumo e permanentes: planejamento, utilização, requisição, controle e

avaliação. Técnicas básicas em enfermagem Médico-Cirúrgica: assistência de enfermagem ao indivíduo com distúrbios clínicos
e cirúrgicos; ações de enfermagem nas situações de emergência e de cuidado intensivo; assistência de enfermagem aos
indivíduos portadores de distúrbios psiquiátricos; ações de enfermagem na prevenção e controle da Infecção hospitalar.
Enfermagem Materno-Infantil: assistência de enfermagem à mulher nas diversas fases do ciclo grávido-puerperal; ao recémnato normal, a criança sadia e a portadora de patologias diversas graves e agudas. Enfermagem em Saúde Coletiva: política
nacional de saúde; vigilância epidemiológica, imunização. Assistência de Enfermagem: no crescimento e desenvolvimento da
criança; na prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis; no controle da tuberculose; hanseníase; no controle
e educação da hipertensão arterial e diabetes. Ações preventivas junto à comunidade; o papel do profissional inserido na
equipe de saúde familiar. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Tudo sobre Guia Prático do Programa
Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. Educação continuada por intermédio de palestras nos programas
desenvolvidos pelo Governo Federal. Noções de administração. Princípios éticos e legislação do exercício profissional.

4.

Fisioterapeuta

Anatomia do Sistema Neuro músculo esquelético, cardiovascular; respiratório. Física aplicada à fisioterapia: mecânica, calor,
eletricidade, vibrações de ondas, luz, água. Biofísica aplicada à fisioterapia: ação de agentes físicos sobre o organismo;
aplicação dos conhecimentos básicos de biofísica em cinesioterapia, termoterapia, eletroterapia, hidroterapia e fitoterapia
Fisioplogia aplicada à fisioterapia: Neuro-fisiologia; fisiologia do exercício físico. Cinesteologia aplicada à fisioterapia:
princípios gerais da biomecânica; análises dos movimentos articulados. Fisioterapia geral: Eletroterapia, fitoterapia,
termoterapia, hidroterapia, medroterapia, cinesioterapia. Recursos e técnica de utilização. Órtese, prótese e aparelhagem de
auxílio, primeiros socorros, conceitos, tipos, técnicas de treinamentos. Ações preventivas junto à comunidade; o papel do

profissional inserido na equipe de saúde familiar. Importância do agente comunitário de saúde na otimização da consulta
médica. As várias formas de massagens; rítmicos conceitos e objetivos. Distúrbios ortopédicos tais como fraturas e afecções
articulares. Distúrbios circulatórios e do coração tais como baixa ou alta pressão. Avanços no tratamento da Hérnia de disco
lombar. Ações preventivas junto à comunidade; o papel do profissional inserido na equipe de saúde familiar. Normas e
Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da
Saúde – Governo Federal. Noções de administração: planejamento, organização e execução das atividades profissionais,
trabalho em equipe. Princípios éticos e legislação do exercício profissional.
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5.

Médico Clínico Geral

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares: insuficiência

cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica,
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, troboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal,
neoplasias. Sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites,
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de
cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base,
nefrolitíase, infecções urinárias, metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus,
hipotiroidísmo, hipertiroidísmo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas, anemia
aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas:
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno.
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.
Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias,
estafilococcias, doença menigocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose,
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença do
soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológica: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias,

câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Intoxicações Exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da
Legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. Ações preventivas junto à comunidade; o papel
do profissional inserido na equipe de saúde familiar. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família -PSF. Tudo sobre
Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. Importância do agente comunitário de
saúde na otimização da consulta médica. Educação continuada por intermédio de palestras nos programas desenvolvidos pelo
Governo Federal. Noções de administração: planejamento, organização e execução das atividades profissionais; trabalho em
equipe. Princípios éticos e legislação do exercício profissional.

6.

Nutricionista

Nutrição Básica: carboidratos, proteínas, e lipídeos: digestão, absorção, transporte, metabolismo e excreção. Terapia

Nutricional: indicação, contra-indicação, vias de acesso, formulação, administração, complicações e monitorização em
nutrição enteral e parenteral; nas patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestório e glândulas
anexas; nas afecções endócrinas e do metabolismo; nas patologias do sistema renal e das vias urinárias; nas
imunodeficiências; no estresse metabólico e no trauma; nas neoplasias. Epidemiologia nutricional: fatores determinantes da
desnutrição

energético-protéica;

anemia,

hipovitaminose

A,

obesidade.

Nutrição

materno-infantil:

crescimento

e

desenvolvimento do lactente, bases fisiológicas para alimentação e nutrição de lactentes, necessidades e recomendações
nutricionais. Avaliação nutricional no primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante, nutriz e idoso.
Informação nutricional complementar dos alimentos, que sejam produzidos, embalados e comercializados prontos para oferta
ao consumidor. Controle higiênico sanitário dos alimentos; Fundamentos microbiológicos; Toxinfecções alimentares;

Preservação dos alimentos; controle sanitário da área de alimentos; Análise dos perigos em pontos críticos de controle

(APPCC); Vigilância Sanitária e proteção da saúde do consumidor; Condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de
fabricação para estabelecimentos produtores de alimentos; Boas práticas de preparação de Nutrição enteral; Lactário; Técnica
dietética; Pré-preparo e preparo de alimentos; Administração em Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento,
organização e coordenação de unidade de alimentação e Nutrição; Propriedades físico-químicas dos alimentos. Ações
preventivas junto à comunidade; o papel do profissional inserido na equipe de saúde familiar. Normas e Diretrizes do
Programa de Saúde da Família - PSF. Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo
Federal. Importância do agente comunitário de saúde na otimização da consulta médica. Educação continuada por intermédio

de palestras nos programas desenvolvidos pelo Governo Federal. Noções de administração: planejamento, organização e
execução das atividades profissionais; trabalho em equipe. Princípios éticos e legislação do exercício profissional.

7.

Psicólogo

Histórico da Psicologia. Métodos da Psicologia. O Arco reflexo. A Inteligência. A Motivação e a Aprendizagem. O Binômio
Saúde/Doença: A Produção Social da Saúde. A Psicossomática nos dias atuais: origem, conceito; evolução/objetivos. A
Psicossomática e a formação do Psicólogo. A relação profissional de saúde: usuários do sistema de saúde. A Psicologia nas
Instituições de Saúde: Funções, papéis e atividades do Psicólogo. Objetivos e estratégias da prática psicológica. O Psicólogo e
a equipe de saúde: A Importância da visão interdisciplinar. A Personalidade. A sensação e a percepção. A Psicanálise. O Gestalt
– Terapia. O Behaviorismo. Os testes psicológicos. Etiologia das Deficiências Mentais. Desordens da Personalidade.
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Deficiências Mentais. Orientação de Pais. Conhecimentos em Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. Desenvolvimento
infantil. Psicoterapia Breve. Orientação Familiar. O processo psicodiagnóstico e seus instrumentos de medidas psicológicas. As
teorias

psicopatológicas

contemporâneas.

O

normal

e

psicopatológico:

principais

organizações

psicopatológicas,

desenvolvimento da personalidade e a sua relação com os fenômenos psicopatológicos. Distúrbios do desenvolvimento:
diagnósticos e tratamento. Psicologia do comportamento organizacional: conceitos básicos de dinâmica de grupo, a
personalidade e os fenômenos grupais. Procedimentos de análise do trabalho na descrição e sistematização dos
comportamentos requeridos no desempenho dos cargos e funções. Acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal.

Dados preliminares sobre psicologia evolutiva. O psicólogo no preparo do paciente com vistas as cirurgias mutiladoras. O
psicólogo no acompanhamento do paciente terminal. Ações preventivas junto à comunidade; o papel do profissional inserido

na equipe de saúde familiar. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Tudo sobre Guia Prático do Programa
Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. Importância do agente comunitário de saúde na otimização da
consulta médica. Educação continuada por intermédio de palestras nos programas desenvolvidos pelo Governo Federal.
Noções de administração: planejamento, organização e execução das atividades profissionais, trabalho em equipe. Princípios
éticos e legislação do exercício profissional.
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TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
1. Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de texto. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos. Ortografia
oficial; emprego das letras, emprego das palavras, acentuação gráfica, emprego da crase. Classe das palavras. Flexão de
gênero, número e grau dos substantivos e dos adjetivos. Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos. Emprego dos
pronomes. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Divisão silábica. Pontuação. Abreviaturas e siglas.
Coletivos. Aumentativos e diminutivos.
2. Legislação e História do Município de Nilópolis
Lei Orgânica do Município de Nilópolis: Título I. Dos Princípios Fundamentais: Art. 1º ao 3º; Título II. Da Organização
Municipal. Capítulo I. Da Organização Político-Administrativa: Art. 4º ao 7º. Capítulo II.

Da Divisão Administrativa do

Município: Art. 8º ao 12º. Título V. Capítulo VII. Da Saúde: Art. 201 a 212.
História de Nilópolis: aspectos sociais, financeiros, políticos, religiosos, ambientais, turístico, esportivos, culturais,
geográficos, regionais e legais que caracterizam e formam a história do Município de Nilópolis.
3. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS
Lei n.º 8.080/1990 e as suas atualizações. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. Norma Operacional Básica do SUS –
NOB-SUS 01/96; e Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2002.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.

Técnico de Enfermagem

Atuação do Técnico no atendimento à satisfação das necessidades básicas do paciente. Assistência da enfermagem no auxílio
ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos,
sondagens. Atuação do técnico na assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de

secreções. Assistência de enfermagem ao paciente em parada cardiorespiratória. Métodos de esterilização. Vacinas (dose,
validade, via de administração, doenças previsíveis para imunização). Administração de medicamentos: via oral, parenteral e
outras vias. Curativos: material utilizado, tipos de ferimentos. Procedimentos, limpeza, assepsia, desinfecção e esterelização:
conceitos, importância, produtos utilizados, procedimentos. Assistência à criança: desidratação, desnutrição, verminoses,
doenças transmissíveis. Assistência à mulher: gravidez, parto, pós-parto, amamentação, planejamento familiar. Atuação do
Técnico nos Programas de Saúde: pré-natal, puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, DST/AIDS,
adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino. Atuação do Técnico no trabalho de parto e cuidados com o recém-

nascido. Noções de administração. Trabalho em equipe. Princípios teóricos, metodológicos, éticos/legais e administrativos que
fundamentam a prática do exercício profissional. COREN. Lei do exercício profissional.

2.

Recepcionista

Estrutura e funcionamento da administração pública do município: órgãos, competências. Administração de pessoal, de
material e de patrimônio. Atos administrativos de uso mais freqüente: circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos, ordens
de serviço. Procedimentos administrativos. Noções básicas de Informática: definições de Sistema Operacional. Windows XP
Profissional: Word 2003, Excel 2003, Power Point 2003. Software, Hardware, arquivo, ícone e programa. Segurança: Ligar e

desligar, ambiente, disquetes, cópia de segurança, vírus e antivírus. Internet: Conceitos básicos, Correio eletrônico, WWW,
Ferramentas de navegação.

Conhecimentos de redação oficial. Noções Básicas de Organização de arquivos e fichários.

Documentos Oficiais: tipos de documentos. Correspondência oficial: conceito, classificação. Recepção e expedição de

correspondência em geral. Protocolo: conceito, sistema de protocolo. O uso eficiente do telefone, recebimento e transmissão
de mensagens telefônicas. Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no cenário nacional e internacional.
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3.

Agente Administrativo

Estrutura e funcionamento da administração pública do município: órgãos, competências. Administração de pessoal, de
material e de patrimônio. Atos administrativos de uso mais freqüente: circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos, ordens
de serviço. Procedimentos administrativos. Noções básicas de Informática: definições de Sistema Operacional. Windows XP

Profissional: Word 2003, Excel 2003, Power Point 2003. Software, Hardware, arquivo, ícone e programa. Segurança: Ligar e

desligar, ambiente, disquetes, cópia de segurança, vírus e antivírus. Internet: Conceitos básicos, Correio eletrônico, WWW,
Ferramentas de navegação.

Conhecimentos de redação oficial. Noções Básicas de Organização de arquivos e fichários.

Documentos Oficiais: tipos de documentos. Correspondência oficial: conceito, classificação. Recepção e expedição de
correspondência em geral. Protocolo: conceito, sistema de protocolo. O uso eficiente do telefone, recebimento e transmissão
de mensagens telefônicas. Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no cenário nacional e internacional.

4.

Técnico Auxiliar de Regulação Médica

Relações humanas: conceito, importância, problemas que envolvem as relações de trabalho. Relacionamento com colegas e
superiores. Relações rotineiras de mando. Comunicação de ordens. A voz e suas funções. Eficácia nas comunicações

administrativas: elementos básicos do processo de comunicação, barreiras a comunicação, bloqueios e distorções. Pronuncia
correta das palavras. Pronuncia de números telefônicos. Atendimento telefônico (princípios básicos). Fraseologia adequada
para atendimento telefônico. Princípios e requisitos básicos para pessoas que lidam com público: Comunicação escrita, Ética
profissional, Meios de transmissão, Como utilizar corretamente o serviço, Procedimento de atendimento a uma chamada de
emergências. Linguagem de radiocomunicação. Noções básicas de Informática: definições de Sistema Operacional. Windows XP

Profissional: Word 2003, Excel 2003, Power Point 2003. Software, Hardware, arquivo, ícone e programa. Segurança: Ligar e

desligar; ambiente; disquetes; cópia de segurança; vírus e antivírus. Internet: Conceitos básicos; Correio eletrônico, WWW;
Ferramentas de navegação. Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no cenário nacional e internacional.

5.

Motorista

Brasil: regiões, estados e capitais. Noções básicas de saúde: higiene; alimentação, prevenção de doenças; primeiros socorros.

Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no cenário nacional. Legislação de trânsito – Código Nacional de
Trânsito: Normas de Circulação; Infrações e Penalidades; Sinalização de Trânsito: Placas de Regulamentação, marcas viárias,
gestos de sinalização. Noções básicas de mecânica e automóvel. Normas de Direção defensiva. Noções de direitos humanos e
cidadania: Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Art 5° a 13 da CF/88.
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TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
1. Língua Portuguesa
Compreensão de texto. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos. Emprego dos pronomes.
Emprego das palavras. Divisão silábica. Pontuação. Abreviaturas e siglas. Coletivos. Aumentativos e diminutivos.
2. Legislação e História do Município de Nilópolis
Lei Orgânica do Município de Nilópolis: Título I. Dos Princípios Fundamentais: Art. 1º ao 3º; Título II. Da Organização
Municipal. Capítulo I. Da Organização Político-Administrativa: Art. 4º ao 7º. Capítulo II.

Da Divisão Administrativa do

Município: Art. 8º ao 12º. Título V. Capítulo VII. Da Saúde: Art. 201 a 212.
História de Nilópolis: aspectos sociais, financeiros, políticos, religiosos, ambientais, turístico, esportivos, culturais,
geográficos, regionais e legais que caracterizam e formam a história do Município de Nilópolis.
3. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS

Lei n.º 8.080/1990 e as suas atualizações. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.

Maqueiro

Brasil: regiões, estados e capitais. Noções básicas de saúde: higiene, alimentação, prevenção de doenças, primeiros socorros.
Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no cenário nacional. Relacionamento Interpessoal com a equipe e
usuários (acolhimento). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Segurança e conforto no transporte do paciente. Protocolos de transportes do paciente de acordo com os
cuidados requeridos pela situação. Ética profissional. Biossegurança e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI).

2.

Auxiliar de Serviços Gerais

Brasil: regiões, estados e capitais. Noções básicas de saúde: higiene, alimentação, prevenção de doenças, primeiros socorros.
Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no cenário nacional. Manuseio de produtos de limpeza e
ferramentas de trabalho. Noções de controle de material. Noções básicas de atendimento ao público. Prevenção de acidentes.
Limpeza e manutenção de móveis e imóveis. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho.

3.

Agente Comunitário de Saúde

Noções básicas de saúde: Doenças sexualmente transmissíveis. Verminoses. Doenças transmissíveis pela contaminação da
água e solo. Doenças transmissíveis por insetos. Os sistemas do corpo humano. Higiene, saúde e prevenção das doenças
contagiosas. A participação do Agente Comunitário de saúde no PACS e PSF (Lei nº 11.350/2006). A atuação do Agente

Comunitário de Saúde na atenção à saúde da mulher e a criança, controle da hipertensão, diabetes melittus e tuberculose,
eliminação da hanseníase. Calendário básico de vacinação. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário

com o público interno e externo e colegas de trabalho. Brasil: regiões, estados e capitais. Noções básicas de saúde: higiene,
alimentação, prevenção de doenças, primeiros socorros. Assuntos atuais sobre o contexto político, esportivo e social no
cenário nacional.

Instituto Escola Superior de Aperfeiçoamento Profissional - IESAP

Manual do Candidato

7

