
 
EDITAL DE CONCURSO N° 003/2014 

DE  20 de janeiro de 2014 
 

   

RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI,  Prefeito de BARÃO DO TRIUNFO , no uso de suas atribuições legais, nos termos 
do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, torna público que que RETIFICA as informações 
constantes do Anexxo II, conteúdo programático, para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM constantes no Edital 
001/2014, eliminando as matérias de Matemática e Informática, as quais não estão de acordo com o quadro de provas, 
item 7.1 do corpo do edital,  conforme segue abaixo. 
. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

PROVA ESPECÍFICA 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, sociedade, 
educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável e ecologia. Código de Ética em 
Enfermagem. Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 3 Decreto Nº 94.406, de 8 de junho de 1987. 4 
Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1 Recuperação da anestesia. 4.2 Central de material e esterilização. 4.3 
Atuação nos períodos pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório. 4.4 Atuação durante os 
procedimentos cirúrgico-anestésicos. 4.5 Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de 
cirurgia e recuperação anestésica. 4.6 Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 4.7Uso de material estéril. 4.8 
Manuseio de equipamentos:autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. 5 Noções de 
controle de infecção hospitalar. 6 Procedimentos de enfermagem. 6.1 Verificação de sinais vitais, 
oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 6.2 Administração de medicamentos. 6.3 Coleta de materiais 
para exames. 7 Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 7.1 Conceitos de emergência e 
urgência. 7.2 Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3 Atuação do técnico de enfermagem em 
situações de choque, parada cardio-respiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, 
envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8 Enfermagem em saúde pública. 8.1 Política Nacional 
de Imunização. 8.2 Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 
8.3 Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, 
doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4 
Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. 9 Conduta 
ética dos profissionais da área de saúde. 10 Princípios gerais de segurança no trabalho. 10.1 Prevenção e 
causas dos acidentes do trabalho. 10.2Princípios de ergonomia no trabalho. 10.3 Códigos e símbolos 
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. Manipulação de soluções em laboratório. Legislação 
referente ao exercício profissional perante o Conselho Regional de Enfermagem. Lei Federal 8.080 de 1990; 
Lei Federal nº 8.142-90; Norma Operacional Básica - NOB 1/96 do Sistema Único de Saúde; Portaria nº 
2.203, de 5 de novembro de 1996; Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do SUS; Norma Operacional da 
Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/02 - Portaria MS/GM nº 373 de 27 de março de 2002 e regulamentação 
complementar; Constituição Federal - Art. 196 até Art. 200; Emenda Constitucional Nº 29, de 13 de 
setembro de 2000; Lei nº 9.431 de 6 de janeiro de 1997; Portaria GM/MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998; 
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986; Decreto nº 50.387, de 28 de Março de 1961; Decreto Federal nº 
94.406/87. 

PROVA DE PORTUGUÊS 

Sentido das palavras e expressões no texto, substituições de palavras e expressões no texto, sinônimos, 
antônimos, valor dos afixos e dos radicais; - discurso direto e indireto e sua transformação;- flexões e 
emprego das classes gramaticais (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, 
preposições e conjunções) - vozes verbais e sua conversão, concordância nominal e verbal - regência 
nominal e verbal, emprego do acento indicador da crase - colocação de palavras e orações no período - 
coordenação e subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos, 
transformações de termos em orações e vice-versa; - emprego dos sinais pausais, vírgula, ponto e vírgula e 
vírgula e ponto - emprego dos sinais melódicos, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 
reticência, aspas, parênteses, colchetes e travessão;- emprego das letras e acentuação gráfica. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

- BECHARA, Evanildo, Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nacional, 1972. 
- CARNEIRO, Agostinho Dias, Redação em construção, Moderna, SP, 1992. 
- CUNHA, Celso Ferreira,  Gramática da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Fename, 1980. 
- CEGALLA, Domingos Pascoal, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, São Paulo, Ed. Nacional, 

2009. 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

Conjunto dos Números Naturais - Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
Conjunto dos Números Inteiros - Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
Conjunto dos Números Racionais - Frações e números decimais: equivalência, comparação, adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de 
equação do 1º grau. 
Razões e Proporções - Grandezas direta e indiretamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juros simples. 
Medidas - Comprimento (metro e seus múltiplos e submúltiplos). Massa (grama e seus múltiplos e 
submúltiplos). Capacidade (litro e seus múltiplos e submúltiplos). Tempo (horas, minutos e segundos). 
Perímetro e Área do quadrado e do retângulo. 
Progressões Aritméticas, Progressões Geométricas 
Análise Combinatória - Arranjos, Combinações e Permutações Simples. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

- GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. A mais nova conquista da 
matemática: 6ª, 7ª e 8ª séries. São Paulo: FTD, 2002. 

- GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática Fundamental 2º grau − volume Único − 
versão trigonometria e vol. 2 − versão progressões. São Paulo: FTD, 2000. 

PROVA DE INFORMÁTICA 

CONTEÚDO: WINDOWS: Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra de tarefas, 
área de trabalho; Trabalho com pasta e arquivo: localização de arquivos e pastas; movimentação e cópia de 
arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas; configurações Básicas do Windows: resolução 
da tela, cores, fontes, impressoras; Windows Explorer* será tomada como base à versão Windows em 
português, com as características a partir do Windows 98.  
WORD: Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do WORD; formatação de documentos: 
recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento horizontal e vertical.  
EXCEL: Área de trabalho,  barras de ferramentas, botões e menus do EXCEL; deslocamento do cursor na 
planilha, seleção de células, linhas e colunas; introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, 
referência absoluta e relativa; principais funções do EXCEL; Edição de planilhas: operações de copiar, 
colar, recortar, limpar, marcar; classificação de dados nas planilhas; Gráficos. *Será tomada como base à 
versão de WORD e EXCEL em português, com as características a partir do WORD 97 e EXCEL 97.  
Acesso a Redes de Computadores: estrutura de Redes de Computadores: Redes locais e Internet; 
mecanismos de cadastramento e acesso a redes. Protocolos e serviços de Internet: Mail, Http, Correio 
Eletrônico. 
 

 
 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO, 20 de janeiro de 2014. 
 
 
 

RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI    

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 
 
Severino Aloíso Lehmen 
Secretário da Administração 
 


