
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2022

RETIFICADO

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 401 - AUXILIAR DE CUIDADOR

Língua Portuguesa:  1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipos e gêneros textuais. 3. Significação de palavras e
expressões. 4. Sinônimos e antônimos. 5. Ortografia oficial. 6. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no
texto. 7. Concordâncias verbal e nominal. 8. Conjugações verbais. 9. Colocação de pronomes nas frases. 10. Sintaxe. 11.
Classificação das  palavras  quanto  ao número de sílabas.  12.  Dígrafos,  encontros  vocálicos  e consonantais.  13.  Divisão
silábica. 14. Processos de formação de palavras. 15. Usos dos “porquês”. 16. Usos de “mau” e “mal”. 17. Variação linguística.

Raciocínio Lógico: 1. Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. 2. Sequência numérica.
3. Antecessor e sucessor. 4.  Par e ímpar. 5. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. 6. Conceito de
metade, dobro e triplo. 7. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. 8. Conceito de maior/menor;
largo/estreito; comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. 9. Noções básicas de medida: comprimento, valor,
tempo e massa.

Informática:  1.  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  2.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  reprodutores  de  vídeo,  visualizadores  de  imagem,  antivírus).  3.
Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs).
4. Periféricos de computadores. 5. Ambientes operacionais: utilização básica dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows
10. 6.  Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint)
– versões 2010, 2013 e 2016.  7. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer,
Calc  e  Impress) -  versões  5  e  6.  8.  Conceitos  de  tecnologias  relacionadas  à  Internet,  busca  e  pesquisa  na  Web.  9.
Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 10. Conceitos básicos de segurança na Internet e
vírus de computadores.

Noções do Sistema Único de Assistência Social: Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Lei Nº 12.435, de 6 de julho
de 2011; Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- Lei Orgânica da Assistência Social. Constituição Federal de 1988 - artigos
203 e 204.

Estatuto da Criança e  Adolescente: Lei  Nº  8.069,  de  13 de julho de 1990-  Dispõe sobre  o Estatuto  da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

Estatuto do Servidor Público: Lei N° 1.060, de 22 de dezembro de 2011- Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201 – CUIDADOR

Língua Portuguesa:  1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”.  13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância  verbal  e  nominal.  17.  Regência  verbal  e  nominal.  18.  Colocação  pronominal.  19.  Emprego  dos  sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Raciocínio Lógico: 1. Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. 2. Sequência numérica.
3. Antecessor e sucessor. 4.  Par e ímpar. 5. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. 6. Conceito de
metade, dobro e triplo. 7. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. 8. Conceito de maior/menor;
largo/estreito; comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. 9. Noções básicas de medida: comprimento, valor,
tempo e massa.

Informática:  1.  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  2.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  reprodutores  de  vídeo,  visualizadores  de  imagem,  antivírus).  3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs).  6.  Periféricos  de  computadores.   7.  Ambientes
operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre Linux e Software
Livre. 9. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) –
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versões 2010, 2013 e 2016.  10. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer, Calc
e Impress)  -  versões  5  e 6.  11.  Utilização e  configuração de e-mail  no Microsoft  Outlook.  12.  Conceitos  de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. 13. Navegadores de internet:
Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Google Chrome. 14.  Segurança na internet; vírus de computadores;  Spyware; Malware;
Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet.

Noções do Sistema Único de Assistência Social: Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Lei Nº 12.435, de 6 de julho
de 2011; Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- Lei Orgânica da Assistência Social. Constituição Federal de 1988 - artigos
203 e 204.

Estatuto da Criança e  Adolescente:  Lei  Nº 8.069,  de  13 de julho de 1990-  Dispõe sobre  o Estatuto  da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

Estatuto do Servidor Público: Lei N° 1.060, de 22 de dezembro de 2011- Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público.

CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO 301 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Língua Portuguesa:  1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”.  13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância  verbal  e  nominal.  17.  Regência  verbal  e  nominal.  18.  Colocação  pronominal.  19.  Emprego  dos  sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Informática:  1.  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  2.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  reprodutores  de  vídeo,  visualizadores  de  imagem,  antivírus).  3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs).  6.  Periféricos  de  computadores.   7.  Ambientes
operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre Linux e Software
Livre. 9. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) –
versões 2010, 2013 e 2016.  10. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer, Calc
e Impress)  -  versões  5  e 6.  11.  Utilização e  configuração de e-mail  no Microsoft  Outlook.  12.  Conceitos  de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. 13. Navegadores de internet:
Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Google Chrome. 14.  Segurança na internet; vírus de computadores;  Spyware; Malware;
Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet.

Estatuto da Criança e  Adolescente:  Lei  Nº 8.069,  de  13 de julho de 1990-  Dispõe sobre  o Estatuto  da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

Noções do Sistema Único de Assistência Social: Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Lei Nº 12.435, de 6 de julho
de 2011; Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- Lei Orgânica da Assistência Social. Constituição Federal de 1988 - artigos
203 e 204.

Estatuto do Servidor Público: Lei N° 1.060, de 22 de dezembro de 2011- Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público.

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa:  1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”.  13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância  verbal  e  nominal.  17.  Regência  verbal  e  nominal.  18.  Colocação  pronominal.  19.  Emprego  dos  sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Informática:  1.  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  2.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  reprodutores  de  vídeo,  visualizadores  de  imagem,  antivírus).  3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs).  6.  Periféricos  de  computadores.   7.  Ambientes
operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre Linux e Software
Livre. 9. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) –
versões 2010, 2013 e 2016.  10. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer, Calc
e Impress)  -  versões  5  e 6.  11.  Utilização e  configuração de e-mail  no Microsoft  Outlook.  12.  Conceitos  de tecnologias
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relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. 13. Navegadores de internet:
Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Google Chrome. 14.  Segurança na internet; vírus de computadores;  Spyware; Malware;
Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet.

Estatuto da Criança e  Adolescente:  Lei  Nº 8.069,  de  13 de julho de 1990-  Dispõe sobre  o Estatuto  da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

Noções do Sistema Único de Assistência Social: Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Lei Nº 12.435, de 6 de julho
de 2011; Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- Lei Orgânica da Assistência Social. Constituição Federal de 1988 - artigos
203 e 204.

Estatuto do Servidor Público: Lei N° 1.060, de 22 de dezembro de 2011- Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 301 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Conhecimentos específicos:  1.  Anotações e registros de enfermagem. 2. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais,
termoterapia, crioterapia, sondagens, aspirações, nebulização, lavagem gastrointestinal, banho no leito, peso - mensuração,
administração e aplicações de medicamentos  (vias e  técnicas),  medicação parenteral,  venóclise,  curativos,  posição para
exames,  alimentação  e  coleta  de  material  para  exames.  3.  Hematologia:  técnicas  de  coleta.  4.  Assistência  ventilatória:
drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções. 5. Assistência de enfermagem em unidade cirúrgica:
pré, trans e pós-operatório. 6. Assepsia, anti-sepsia métodos e técnicas. 7. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e
esterilização de materiais  e equipamentos.  8.  Biossegurança e controle de infecção hospitalar.  9.  Programa Nacional  de
Imunização. 10. Assistência em enfermagem a mulher; recém-nascido, criança, adolescente e adulto. 11. Aleitamento materno,
pré-natal, planejamento familiar e aborto legal. 12. Assistência em enfermagem às doenças infecto parasitárias e doenças
sexualmente  transmissíveis/infecção  pelo  HIV.  13.  Assistência  em enfermagem ao  paciente  com  doenças  crônicas  não
transmissíveis  e  doenças  neoplásicas.  14.  Assistência  em  enfermagem  na  saúde  mental.  15.  Cuidados  paliativos.  16.
Assistência em enfermagem à pessoa com deficiência. 17. Assistência em enfermagem às pessoas em situação de risco e
violência. 18. Assistência enfermagem ao idoso. 19. Urgências e emergências. 20. Atendimento pré-hospitalar e atendimento
ao politraumatizado. 21. Transporte do paciente de risco. 22. Segurança do Paciente. 23. Educação em saúde.

CARGO 401 - PEDAGOGO

Conhecimentos específicos:  1. Educação e Sociedade. 2. Teorias da educação. 3. Projeto pedagógico, planejamento e planos.  4.
Função Social do educador. 5. Concepções de conhecimento. 6. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96 e
suas alterações). 7. Teorias da aprendizagem. 8. Avaliação da aprendizagem. 9. Metodologias ativas. 10. Interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade. 11. Processo de ensino-aprendizagem. 12. O construtivismo e o sócio interacionismo. 13. Os ambientes e
materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. 14. Problemas de aprendizagem.
15. O reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de
características,  de  necessidades  e  de  ritmos  dos  alunos.  16.  Educação  ambiental.  17.  Educação  inclusiva.  18.  Educação
tecnológica. 19. Disciplina escolar. 20. Prática pedagógica. 21. Corporeidade e aprendizagem. 22. Psicologia e Educação: 22.1.
Psicologia como ciência. 22.2. Psicologia do desenvolvimento: fases de desenvolvimentos. 22.3. Psicologia da aprendizagem. 22.4.
Problemas de aprendizagem. 23. Políticas de atendimento às crianças e adolescentes em condições de risco: prostituição, abuso
sexual, abrigados, exploração do trabalho. 24. Ética e Cidadania: natureza humana, cidadania e liberdade, dignidade e respeito à
vida escolar como instrumento de formação do cidadão. 25. Direitos humanos.

CARGO 402 - NUTRICIONISTA

Conhecimentos específicos:  1. Nutrição básica. 1.1. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações
e fontes alimentares. 1.2. Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3. Dietas não convencionais. 1.4. Aspectos antropométricos,
clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 1.5. Nutrição e fibras. 1.6. Utilização de tabelas de alimentos. 1.7. Alimentação nas
diferentes fases e momentos biológicos. 2. Educação nutricional. 2.1. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação
nutricional. 2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. 2.3. Aplicação de meios e técnicas do
processo educativo. 2.4. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 3. Avaliação nutricional. 3.1. Métodos
diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2. Técnicas de medição. 3.3. Avaliação do estado e situação nutricional da população. 4.
Técnica  dietética.  4.1.  Alimentos:  conceito,  classificação,  características,  grupos  de  alimentos,  valor  nutritivo,  caracteres
organoléticos. 4.2. Seleção e preparo dos alimentos. 4.3. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 5. Higiene de alimentos.
5.1. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. 5.2. Fontes de contaminação. 5.3. Fatores extrínsecos e intrínsecos que
condicionam o desenvolvimento de micro-organismos no alimento. 5.4. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos.
5.5. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. 6. Nutrição e dietética. 6.1. Recomendações nutricionais. 6.2. Função social dos
alimentos.  6.3.  Atividade física e alimentação. 6.4.  Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais.  7.  Tecnologia de
alimentos. 7.1. Operações unitárias. 7.2. Conservação de alimentos. 7.3. Embalagem em alimentos. 7.4. Processamento tecnológico
de produtos de origem vegetal e animal. 7.5. Análise sensorial. 8. Nutrição em saúde pública. 8.1. Análise dos distúrbios nutricionais
como problemas de saúde pública. 8.2. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 9. Dietoterapia. 9.1. Abordagem
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ao paciente hospitalizado. 9.2. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades. 9.3. Exames laboratoriais:
importância  e  interpretação.  9.4.  Suporte  nutricional  enteral  e  parenteral.  10.  Bromatologia.  10.1.  Aditivos  alimentares.  10.2.
Condimentos.  10.3.  Pigmentos.  10.4.  Estudo  químico‐bromatológico  dos  alimentos:  proteínas,  lipídios  e  carboidratos.  10.5.
Vitaminas. 10.6. Minerais. 10.7. Bebidas.

CARGO 403 - ENFERMEIRO

Conhecimentos específicos:  1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). 3. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. 4. Bioética. 5.
Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 6. Administração dos Serviços de Enfermagem. 7.
Normas,  Rotinas e Manuais  – elaboração e utilização na enfermagem. 8.   Enfermeiro como líder  e agente de mudança. 9.
Concepções teórico-práticas  da Assistência  de Enfermagem.  10.  Sistematização da  Assistência  de  Enfermagem.  11.  Política
Nacional de Atenção às Urgências. 12. Assistência de enfermagem em nível ambulatorial. 13. Normas do Ministério da Saúde para
atuação: programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para
hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. 14. Planejamento da assistência de enfermagem. 15.
Processo de enfermagem ‐ teoria e prática. 16.  Consulta de enfermagem. 17. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de
enfermagem. 18. Emergências clínico‐cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 19. Primeiros socorros. 20. Assistência integral por
meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. 21. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado:
promoção e prevenção da saúde.
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