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ANEXO III 
 

Torna público: Conteúdo Programático  

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretação de texto. 
 Ortografia. 
 Pontuação. 
 Acentuação. 
 Cargo das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, 

conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
 Concordância verbal e nominal. 
 Regência verbal e nominal. 
 Crase. 
 Figuras de sintaxe. 
 Figuras de Linguagem. 
 Equivalência e transformação de estruturas. 
 Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). 
 Processos de coordenação e subordinação. 
 Colocação pronominal. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 Sistema Operacional Microsoft Windows 2010: configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 
 Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e 

renomear). 
 Microsoft Word 2010: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e 

formatação de gráficos e figuras. Microsoft Excel 2010: criação, edição, formatação e impressão. 
 Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração de gráficos. 
 Internet: conceitos e arquitetura; utilização dos recursos da web a partir dos navegadores (Browsers). 
 Internet Explorer 9. 
 Segurança de equipamentos, em redes e na Internet. 
 Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de proteção. 

 
CONHECIMENTOS SUS 

 Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90 e Lei 141 de 13.01.2012, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 

 Políticas Públicas de Saúde: Definição de SUS; Princípios e diretrizes do SUS; Direito à informação; Hierarquização 

dos níveis de atenção; Referência e Contra-referência; Controle social; Humanização em serviços de saúde. 
 Decreto nº 7508 de 28.06.2011 que regulamenta a Lei nº 8080/90. 
 Lei Nº 11.107/05 - Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências  
 Decreto nº 6017, de 17.01.2007 que regulamenta a lei dos consórcios públicos.  

 
 
Sugestão Bibliográfica  
 
 

 RASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas 
 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus 
 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/orientacao-e-prevencao 

 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/saude-para-voce 
 
 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Anexo, parte integrante do Comunicado 002 que será 

publicado no Jornal Oficial do Município de Nova Iguaçu e nos sites http://www.igdrh.org.br/cisbaf012015 e www.cisbaf.org.br. 
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