
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados........................................................... 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais .................................................................................. 12 
3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica ........... 33 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, 

substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual ....................... 54 
4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do 

período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração ........................................................................... 67 

5.3 Emprego dos sinais de pontuação ............................................................................................... 88 
5.4 Concordância verbal e nominal .................................................................................................... 97 
5.5 Emprego do sinal indicativo de crase ......................................................................................... 113 
5.6 Colocação dos pronomes átonos ............................................................................................... 121 
6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 

Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade ........................................................... 128 
7 Correspondência oficial. 7.1 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.2 Adequação do 

formato do texto ao gênero................................................................................................................... 139 
 

Noções de Informática 
 
1 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados ao uso de informática no ambiente de escritório. ................................................................... 1 
2 Aplicativos e uso de ferramentas na internet e(ou) intranet. .............................................................. 8 
3 Softwares aplicativos do pacote Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e Outlook) e suas 

funcionalidades. ..................................................................................................................................... 21 
4 Sistema operacional Windows 10. ................................................................................................ 125 
5 Navegadores web (Google Chrome e Internet Explorer). .............................................................. 154 
6 Rotinas de backup e prevenção de vírus. ..................................................................................... 180 
7 Rotinas de segurança da informação e recuperação de arquivos. ................................................ 192 
8 Computação nas nuvens: acesso a distância e transferência de informação. ............................... 224 
9 Aplicações e aplicativos em dispositivos móveis. .......................................................................... 234 
 

Realidade de Goiás 
 
1 Formação econômica de Goiás. 1.1 A mineração no século XVIII. 1.2 A agropecuária nos séculos 

XIX e XX. 1.3 A estrada de ferro e a modernização da economia goiana. 1.4 As transformações 
econômicas com a construção de Goiânia e de Brasília: industrialização, infraestrutura e planejamento . 1 

2 Aspectos da história política de Goiás. 2.1 A independência em Goiás. 2.2 O Coronelismo na 
República Velha. 2.3 As oligarquias. 2.4 A Revolução de 1930. 2.5 A administração política, de 1930 até 
os dias atuais ........................................................................................................................................... 5 



 

3 Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. 4 Aspectos da Cultura Goiana. 4.1 A culinária regional. 
4.2 As festas religiosas. 4.3 O folclore goiano. 4.4 O patrimônio histórico-cultural e o turismo ............... 10 

5 A população goiana. 5.1 Povoamento. 5.2 Movimentos migratórios. 5.3 Densidade e distribuição 
demográfica. 5.4 População economicamente ativa. 6 Os aspectos físicos do território goiano. 6.1 
Hidrografia. 6.2 Clima. 6.3 Relevo. 6.4 Vegetação ................................................................................. 13 

 

Legislação Administrativa 
 
1 Resolução nº 1.007, de 20 de abril de 1999 (que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e institui o 

Plano de Classificação de Cargos da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás). .......... 1 
2 Resolução nº 1.073, de 10 de outubro de 2001 (que dispõe sobre o Regulamento Administrativo da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás).  ........................................................................................ 61 
 

Conhecimentos Específicos 
 
1 Ética e legislação: aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional da 

Enfermagem  ............................................................................................................................................ 1 
2 Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura, organização das instituições e suas 

relações com os serviços de saúde, níveis de assistência à saúde, direitos dos usuários do SUS, políticas, 
ações e programas de saúde  ................................................................................................................ 35 

3 Política Nacional de Humanização – HUMANIZASUS  ................................................................... 55 
4 Promoção da saúde e prevenção de agravos; programas de saúde e vigilância em saúde  ........... 73 
5 Programa Nacional de Imunizações  ............................................................................................... 92 
6 Técnicas básicas de enfermagem  ................................................................................................ 143 
7 Processamento de material: descontaminação, limpeza, desinfecção, esterilização, controle de 

qualidade, validação do processo  ........................................................................................................ 174 
8 Noções de farmacologia. 9 Cálculo e administração de medicamentos  ....................................... 196 
10 Biossegurança em saúde  ........................................................................................................... 221 
11 Segurança do paciente  .............................................................................................................. 253 
12 Prevenção e controle da infecção relacionada à assistência em saúde  ..................................... 261 
13 Educação em saúde com vistas ao autocuidado, promoção e prevenção na saúde  .................. 275 
14 Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis  ........................................................... 286 
15 Assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos  .................................................... 295 
16 Assistência de enfermagem em urgência e emergência  ............................................................ 319 
17 Suporte Básico de Vida  .............................................................................................................. 328 
18 Assistência de enfermagem em saúde mental  ........................................................................... 331 
19 Assistência de enfermagem na saúde da criança  ...................................................................... 348 
19 Assistência de enfermagem na saúde do adolescente  ............................................................... 407 
19 Assistência de enfermagem na saúde da mulher  ....................................................................... 427 
19 Assistência de enfermagem na saúde do homem e na saúde do idoso  ..................................... 496 
20 Assistência de enfermagem em exames diagnósticos  ............................................................... 533 
21 Assistência de enfermagem em imobilização provisória  ............................................................ 538 
22 Assistência de enfermagem no transporte e remoção do paciente  ............................................ 541 
 

 
 
 
 
 


