
 

 
 

 
As questões de Língua Portuguesa visam a compreensão e interpretação de textos, a correta 

análise dos fatos da língua e a leitura das obras fundamentais de nossa Literatura. ................ 1 
 Assim, ele deverá, com base em textos e informações sobre concepções artísticas, 

estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, social, político ou cultural, identificando 
as escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos expressivos dos autores.  ............... 19 

Deverá também, com bases nesses textos, analisar as funções da linguagem, identificar 
marcas de variantes de natureza sociocultural, regional, de registro ou de estilo, e explorar as 
relações entre as linguagens coloquial e formal.  ................................................................... 30 

 

 
Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás, 

Formação econômica de Goiás: A mineração no século XVIII, A agropecuária nos séculos XIX 
e XX, A estrada de ferro e a modernização da economia goiana, As transformações econômicas 
com a construção de Goiânia e de Brasília: industrialização, infraestrutura e planejamento .... 1 

Aspectos da história política de Goiás, A independência em Goiás, O Coronelismo na 
República Velha, As oligarquias, A Revolução de 1930, A administração política, de 1930 até 
os dias atuais, Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia, Aspectos da Cultura Goiana, A 
culinária regional, As festas religiosas, O folclore goiano, O patrimônio histórico-cultural e o 
turismo, A população goiana, Povoamento, Movimentos migratórios, Densidade e distribuição 
demográfica, População economicamente ativa ....................................................................... 4 

Os aspectos físicos do território goiano, Hidrografia, Clima, Relevo, Vegetação ............... 33 
História do Município de Abadia de Goiás-GO ................................................................... 45 
Ética no serviço público. .................................................................................................... 49 
Lei Orgânica e estatuto dos servidores. ............................................................................. 57 
Atualidades: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, 

economia, transporte, sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, 
desenvolvimento sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-
relações e vinculações históricas. ........................................................................................ 125 

 

 
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. .............................. 1 
Edição de textos, planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point 

(versões 2007 e 2010) no ambiente Windows. ..................................................................... 115 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. .......................................................... 208 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas. ........................................................................................................................... 227 
Programas de compressão de arquivos (Zip). .................................................................. 244 
Segurança da informação e procedimentos de segurança. Noções de vírus, ameaças virtuais 

e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e Firewall. ..................................... 249 
Procedimentos de backup. ............................................................................................... 277 
 
 
 



 

 
 

 
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, código de ética e legislação 

profissional ............................................................................................................................... 1 
Programa nacional de imunização: calendário de vacinas, vias de administração, rede de 

frio.  ........................................................................................................................................ 26 
Atenção á saúde da criança: crescimento e desenvolvimento, nutrição infantil (Aleitamento 

materno e alimentação complementar), doenças infecto contagiosas na infância (Atenção 
integrada às doenças prevalentes na infância - AIDPI), doenças diarreicas agudas (DDA), 
doenças respiratória na infância.  ........................................................................................... 47 

Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças 
respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST/Aids, Doenças crônicas não 
transmissíveis - DCNT etc.  .................................................................................................... 76 

Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica: (período pré, trans e pós operatório).  . 146 
Central de Material estéril (CME): limpeza, preparo, embalagem, 

esterilização/reprocessamento, armazenamento.  ................................................................ 174 
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE.  .................................................. 194 
Enfermagem em oncologia.  ............................................................................................ 214 
Sistema Único de Saúde: Princípios, diretrizes e legislação.  .......................................... 226 
Vigilância epidemiológica: notificação, indicadores de saúde. Vigilância sanitária.  ......... 232 
Planejamento e programação de saúde.  ......................................................................... 264 
Emergências; intoxicações exógenas e entógenas , RCP, IHM, EAP, Reação anafilática , 

traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e emergências obstétricas. 
 ............................................................................................................................................. 275 

Assistência de enfermagem em ginecologia e obstetrícia.  .............................................. 325 
Diabetes mellitus: crises hiper e hipo glicêmicas, hemorragia digestiva. Traumatismo crânio 

encefálico.  ........................................................................................................................... 363 
Acidentes com animais peçonhentos.  ............................................................................. 370 
Administração em enfermagem.  ..................................................................................... 375 
Enfermagem em psiquiatria.  ........................................................................................... 424 
Cálculo e administração de medicamentos.  .................................................................... 432 
Desinfecção, antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e equipamentos .Limpeza 

hospitalar.  ............................................................................................................................ 459 
O Programa de Saúde da Família.  .................................................................................. 484 
Avaliação da qualidade em serviços de saúde. ................................................................ 505 
Resolutividade dos serviços de saúde e a satisfação do cliente.  .................................... 508 
O Sistema Único de Saúde - SUS.  ................................................................................. 509 
Evolução das políticas de saúde no Brasil.  ..................................................................... 514 
Municipalização da Saúde.  ............................................................................................. 517 
O Cartão SUS.  ................................................................................................................ 520 
Financiamento da saúde.  ................................................................................................ 521 
Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo.  ................................ 523 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do 

Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200;  ................................................... 527 
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 

promoção e recuperação da saúde e dá outras providências;  ............................................. 530 
Política Nacional de Atenção Básica.  .............................................................................. 555 
A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF/88);  ........................................ 584 
Campos de atuação de Saúde Pública;  .......................................................................... 584 
Norma Operacional da Assistência à Saúde.  .................................................................. 585 
Código de Ética profissional da categoria.  ...................................................................... 609 
Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município. .................... 609 
 
 
 


