EDITAL Nº 1/2017 – ANEXO lV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Observação: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos
candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria
indicada para cada cargo.
CARGO: Operário
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Alfabetizado
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática
LÍNGUA PORTUGUESA
Alfabeto, antônimos e sinônimos, substantivo comum/próprio, masculino/feminino, uso do
M antes de P e B, pontuação, interpretação, diminutivo/aumentativo.
MATEMÁTICA
Ordem crescente/decrescente, Antecessor/sucessor, adição e subtração, números ordinais,
sistema de numeração decimal, situações problemas, medidas de comprimento,
capacidade e massa, multiplicação e divisão por 10, 100, 1000.

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais I, Monitor de Transporte Escolar, Motorista de
Transporte Escolar
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Fundamental Completo
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Linguagem verbal e não verbal. Recursos
que estabelecem a coesão do texto. Ortografia das palavras. Nova Ortografia. Estabelecer
concordância nominal e verbal. Acentuação gráfica das palavras.
MATEMÁTICA
Adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas com as quatro operações. Regra de
três simples e composta. Cálculo de áreas. Juros e porcentagem.
CONNHECIMENTOS GERAIS
O Brasil e o Estado da Minas Gerais, política, economia, sociedade, economia, educação,
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas.
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CARGO: Agente Comunitário de Saúde
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Médio Completo
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais
LÍNGUA PORTUGUESA
Nova Ortografia. Análise e interpretação de texto. Linguagem Escrita: Morfologia,
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais;
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe,
Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras,
figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento;
Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e
Fonologia; Semântica. Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da
Linguagem; Termos essenciais da oração; Vícios de linguagem, semântica; Gramática,
divisão silábica, Crase, Classes gramaticais variáveis, Termos integrantes da oração,
Orações coordenadas, Orações subordinadas: substantivos e pontuação. Encontros
vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de pontuação; Sinônimos,
antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição;
Linguagem coloquial e formal; Sentido figurado; Gênero (masculino/feminino);
Concordância entre adjetivos e substantivos.
MATEMÁTICA
Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão.
Operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais). Raciocínio lógico
em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros
simples e juros compostos; razão e proporção; resolução de problemas; progressão
aritmética e geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de
volume; raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração
decimal; Operações fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento,
superfície, volume, capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e
2º graus; matrizes e determinantes; estatística; probabilidade; matemática financeira;
porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus;
Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. Máximo divisor comum e mínimo
divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do
Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da
área/região/município de atuação; Cadastramento familiar e territorial: finalidade e
instrumentos; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro área e área de
abrangência; Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida
e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais para definição de prioridades:
indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos;
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Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; Estratégia de avaliação em
saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador,
equidade, outros; Sistema de informação em saúde; Condições de risco social: violência,
desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infraestrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias;
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos
problemas; Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município;
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Formas de
aprender e ensinar em educação popular; Cultura popular e sua relação com os processos
educativos; Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou
dificultadores da ação coletiva de base popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos
de constituição de lideres populares; Pessoas portadoras de necessidades especiais;
abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de
ética e cidadania.
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990
Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990
Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006
Portaria MS/GM nº 2.488/2011.
CONHECIMENTOS GERAIS
O Brasil e o Estado da Minas Gerais, política, economia, sociedade, economia, educação,
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas.

CARGO: Auxiliar de Enfermagem e de Saúde Bucal
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Curso Médio-Técnico Completo, conforme Anexo I do Edital.
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais
LÍNGUA PORTUGUESA
Nova Ortografia. Análise e interpretação de texto. Linguagem Escrita: Morfologia,
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais;
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe,
Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras,
figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento;
Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e
Fonologia; Semântica. Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da
Linguagem; Termos essenciais da oração; Vícios de linguagem, semântica; Gramática,
divisão silábica, Crase, Classes gramaticais variáveis, Termos integrantes da oração,
Orações coordenadas, Orações subordinadas: substantivos e pontuação. Encontros
vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de pontuação; Sinônimos,
antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição;
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Linguagem coloquial e formal; Sentido
Concordância entre adjetivos e substantivos.

figurado;

Gênero

(masculino/feminino);

MATEMÁTICA
Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão.
Operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais). Raciocínio lógico
em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros
simples e juros compostos; razão e proporção; resolução de problemas; progressão
aritmética e geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de
volume; raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração
decimal; Operações fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento,
superfície, volume, capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e
2º graus; matrizes e determinantes; estatística; probabilidade; matemática financeira;
porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus;
Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. Máximo divisor comum e mínimo
divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM)
Processo Saúde Doença. Relação saúde/doença. Organização dos Serviços de Saúde.
Educação para Saúde: Atenção a Grupos de: gestantes; Mães; Escolares; Hipertensos.
Orientação quanto as medidas de saneamento. Água - abastecimento, tratamento,
distribuição. Lixo - destino; Dejetos - destino; Controle de insetos e roedores. Medidas de
Controle das Doenças Transmissíveis. Doenças transmissíveis não imunizáveis e
parasitárias; Doenças sexualmente transmissíveis; doenças transmissíveis imunizáveis.
Imunização. Cadeia de frio; Indicação; Indicação e contraindicação das vacinas; técnica de
aplicação das vacinas; Calendário. Esterilização. Conceito; Métodos de esterilização;
Técnica de preparo do material a ser esterilizado; Manuseio do material esterilizado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL)
Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios,
diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS.
Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na
área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental;
Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Outras
políticas nacionais na área da saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de
Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória.
Situação de saúde, políticas públicas e organização de programas e serviços para
segmentos populacionais estratégicos. Educação em saúde.
CONHECIMENTOS GERAIS
O Brasil e o Estado da Minas Gerais, política, economia, sociedade, economia, educação,
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas.
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CARGOS: Dentista e Enfermeiro
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Superior Completo Específico do Cargo
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Gerais
LÍNGUA PORTUGUESA
Nova Ortografia. Análise e interpretação de texto. Linguagem Escrita: Morfologia,
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais;
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe,
Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras,
figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento;
Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e
Fonologia; Semântica. Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da
Linguagem; Termos essenciais da oração; Vícios de linguagem, semântica; Gramática,
divisão silábica, Crase, Classes gramaticais variáveis, Termos integrantes da oração,
Orações coordenadas, Orações subordinadas: substantivos e pontuação. Encontros
vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de pontuação; Sinônimos,
antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição;
Linguagem coloquial e formal; Sentido figurado; Gênero (masculino/feminino);
Concordância entre adjetivos e substantivos.
MATEMÁTICA
Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão.
Operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais). Raciocínio lógico
em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros
simples e juros compostos; razão e proporção; resolução de problemas; progressão
aritmética e geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de
volume; raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração
decimal; Operações fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento,
superfície, volume, capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e
2º graus; matrizes e determinantes; estatística; probabilidade; matemática financeira;
porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus;
Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. Máximo divisor comum e mínimo
divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMAGEM)
1. Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de enfermagem;
sinais vitais; avaliação de saúde e exame físico; sistematização da Assistência de
Enfermagem; prevenção e controle de infecção; administração de medicamentos e preparo
de soluções; integridade da pele e cuidados de feridas; Enfermagem na Atenção Primária
em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam a Estratégia de Saúde da
Família; conceitos básicos de epidemiologia; indicadores de saúde; metas de
desenvolvimento do milênio; educação em saúde; vigilância em saúde; sistemas de
Informação em saúde; doenças e agravos não transmissíveis; doenças transmissíveis;
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enfermagem em psiquiatria; saúde mental; política nacional de saúde mental; exercício
profissional de enfermagem: história da enfermagem, legislação aplicada à enfermagem;
ética e bioética; Programa Nacional de Imunização; Princípios e Diretrizes do Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; saúde do trabalhador; biossegurança; saúde
do adulto; saúde da mulher; saúde do homem; saúde da criança; saúde do adolescente e
do jovem; saúde do idoso; práticas integrativas e complementares no Sistema Único de
Saúde; pessoas com necessidades especiais; Política Nacional de Humanização;
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAW-AB).
Ações de enfermagem na Atenção Básica: Diabetes, Hipertensão Arterial, Prevenção de
Câncer de Mama e Cérvico-Uterino.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DENTISTA)
1. Conceito de saúde, paradigma sanitário, princípios e características da promoção da
saúde. Controle de infecção na prática odontológica. Materiais e instrumentais da clínica
odontológica. Diagnóstico das doenças bucais: cárie, más formações dentárias, doenças
periodontais, lesões de mucosa, lesões de tecido ósseo, lesões glandulares, distúrbios
articulares. Saúde da Família. Planejamento de tratamento odontológico (anamnese,
exames complementares, prontuário). Prescrição na clínica odontológica. Prevenção das
doençasbucais: cárie, doença periodontal e neoplasias individual e coletiva – métodos
preventivos, fluorterapia. Anestesiologia – indicações, anestésicos e técnicas. Tratamento
das doenças bucais: cárie, doenças periodontais, lesões de mucosa, lesões de tecido
ósseo, lesões glandulares e distúrbios articulares. Dentística operatória – tratamento
invasivo e não invasivo da cárie dentária. Procedimentos periodontais de raspagem,
plastias gengivais. Cirurgias bucais – biópsia, exodontia, suturas, tratamento de
complicações cirúrgicas e infecções. Tratamento conservador da polpa dentária. Oclusão e
ajuste oclusal. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
CONNHECIMENTOS GERAIS
O Brasil e o Estado da Minas Gerais, política, economia, sociedade, economia, educação,
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas.

Morro da Garça/MG, 27 de janeiro de 2017.

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
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