
 

 
 

 
Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros: efeitos de sentido, hierarquia dos 

sentidos do texto, situação comunicativa, pressuposição, inferência ........................................ 1 
Ambiguidade ...................................................................................................................... 19 
Ironia.................................................................................................................................. 22 
Figurativização ................................................................................................................... 27 
Polissemia ......................................................................................................................... 37 
Intertextualidade ................................................................................................................ 41 
Linguagem não verbal ....................................................................................................... 50 
Modos de organização do texto: descrição, narração, exposição, argumentação, diálogo e 

esquemas retóricos (enumeração de ideias, relações de causa e consequência, comparação, 
gradação, oposição, etc.). ...................................................................................................... 55 

Estrutura textual: progressão temática, parágrafo .............................................................. 69 
Período, oração ................................................................................................................. 70 
Pontuação ......................................................................................................................... 88 
Tipos de discurso ............................................................................................................... 96 
Mecanismos de estabelecimento da coerência, coesão lexical e conexão sintática ......... 104 
Gêneros textuais: análise das características composicionais de editorial, notícia, 

reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, charge, tira, 
pintura, placa, propaganda institucional/educacional, etc. .................................................... 136 

Estilo e registro: variedades linguísticas, formalidade e informalidade, formas de tratamento, 
propriedade lexical, adequação comunicativa ...................................................................... 155 

Língua padrão: ortografia ................................................................................................. 170 
Formação de palavras ..................................................................................................... 187 
Pronome, advérbio, adjetivo, conjunção, preposição ....................................................... 196 
Regência, concordância nominal e verbal ........................................................................ 219 

 

 
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 ........................................................................................................................... 4 

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 ....................................................................... 9 

Os aspectos físicos do território goiano, Hidrografia, Clima, Relevo, Vegetação, História do 
Município de Mundo Novo e Mesorregião do Centro Goiano .................................................. 29 

Ética no serviço público. .................................................................................................... 57 
Lei Orgânica e estatuto dos servidores. ............................................................................. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: atualidades do Brasil, 

Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 
literatura e suas vinculações .................................................................................................... 1 

História e geografia do Município, Estado e do Brasil ...................................................... 254 
 

 
Área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos 

e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; 
visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e 
aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou 
versões mais recentes. ............................................................................................................. 1 

MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e 
recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos 
documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; 
impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-
direta; caixas de texto. ............................................................................................................ 50 

MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e 
recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, 
colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; 
inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de 
páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de 
dados..... ................................................................................................................................ 83 

Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio 
de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador 
de contatos.  ......................................................................................................................... 112 

Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; 
navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, 
busca e impressão de páginas. ............................................................................................ 118 

 

 
Fundamentos de enfermagem (Técnicas de Enfermagem). ................................................. 1 
Verificação e análise dos sinais vitais. ............................................................................... 29 
Lei do exercício profissional (Lei 7.498 COFEN). Ética profissional (Resolução COFEN 

311/2007). Dinâmica do processo de trabalho. Atribuições da equipe e do Técnico de 
Enfermagem. .......................................................................................................................... 36 

Anatomia e Fisiologia. ........................................................................................................ 56 
Noções de farmacologia (Cálculo e administração de medicamentos e soluções). .......... 128 
Admissão, transferência, alta e óbito. .............................................................................. 154 
Assistência de enfermagem ao exame físico (método do exame; posições). ................... 160 
Enfermagem nos exames complementares. .................................................................... 185 
Prontuário médico, anotações e registros. ....................................................................... 192 
Centro cirúrgico, Central de Material estéril (CME): limpeza, preparo, embalagem, 

esterilização/reprocessamento, armazenamento. ................................................................. 196 
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assepsia da unidade e do paciente. .......... 234 
Medidas de conforto. Assistência de enfermagem na higiene corporal. ........................... 251 
 



 

 
 
Assistência de enfermagem nas eliminações. .................................................................. 251 
Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo após a 

morte. ................................................................................................................................... 263 
Tratamento por via respiratória. ....................................................................................... 269 
Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. .............................................................. 282 
Noções de primeiros socorros.......................................................................................... 290 
Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos 

em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de 
coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise 
hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena. .............................. 297 

Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência em: clínica 
médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. ................................................................ 320 

Ações básicas em saúde pública: Fundamentos de assistência em saúde da família, 
imunização e vigilância epidemiológica. ............................................................................... 362 

Humanização da Assistência. .......................................................................................... 412 
Insuficiência Renal Aguda: Caracterização, Procedimento, cuidados de enfermagem. ... 430 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996, Forma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOASSUS de 2002. .................................................................. 440 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Noções biossegurança. ........................... 512 
Noções nutrição enteral e parenteral. Enema. Balanço hídrico. ....................................... 533 
Oxigenoterapia e Inaloterapia. ......................................................................................... 544 
Enfermagem em UTI adulto. Enfermagem em UTI Neonatal, materno infantil e pediatria.

 ............................................................................................................................................. 544 
Enfermagem ginecológica e em Centro Obstétrico. ......................................................... 562 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. .................................................................. 601 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto. ................................................. 620 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da mulher. ................................................ 635 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da criança. ............................................... 660 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Idoso. .................................................. 689 
Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). ........................................... 689 
Doenças transmissíveis e Infecções sexualmente transmissíveis (IST). .......................... 703 
Lei Orgânica Municipal. ................................................................................................... 710 
Constituição Federal de 1988 (artigos 1º ao 6º). .............................................................. 745 
 


