PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – ANEXO III
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS
1.Semântica e Estilística: denotação e conotação; sinonímia; antonímia; homonímia;
polissemia. Funções de linguagem. 2. Leitura e interpretação de textos: informações
implícitas e explícitas. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista
do autor. 3. Tipologia textual e gêneros de circulação social: estrutura composicional;
objetivos discursivos do texto; contexto de circulação; aspectos linguísticos. 4. Texto e
Textualidade: coesão, coerência e outros fatores de textualidade. 5. Variação linguística:
heterogeneidade linguística: aspectos culturais, históricos, sociais e regionais no uso da
Língua Portuguesa. Linguagem verbal e não verbal. 6. Fonética e fonologia: ortografia e
acentuação gráfica. Crase. 7. Colocação Pronominal: sintaxe de colocação dos pronomes
oblíquos átonos. 8. Sinais de pontuação como fatores de coesão. 9. Morfossintaxe: classes
de palavras; funções sintáticas do período simples. Sintaxe do período composto:
processos de coordenação e subordinação; relações lógico-semânticas. 10. Concordância
e Regência verbal e nominal aplicadas ao texto. Conhecimento gramatical de acordo com
o padrão culto da língua. Ortografia oficial – Novo Acordo Ortográfico. 11. Redação
(domínio da expressão escrita).
MATEMÁTICA – EXCETO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
Conjunto de Números Naturais (N): Operações: adição/ subtração / multiplicação/
divisão/ expressão numérica; Teoria dos números: pares / ímpares / múltiplos / divisores
/ primos / compostos / fatoração / divisibilidade / MMC / MDC. Conjunto dos números
relativos (Z): propriedades, comparação e operação. Conjunto dos números racionais (Q):
Frações ordinárias e decimais, operações, simplificações. Matemática financeira: razão,
proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros. Função polinominal
real: função do 1° e 2° grau, equação do 1° e 2° grau, expressões numéricas: valor
numérico, produtos notáveis, fatoração, simplificação, inequações e sistemas do 1° e 2°
grau. Geometria plana: ponto, reta, ângulos, triângulos, quadriláteros e polígonos.
Geometria espacial: corpos redondos, poliedros, volumes, propriedades. Análise
combinatória: Arranjo, permutação, combinação, problemas, cálculos, binômio de
Newton. Progressões aritméticas e geométricas: termo geral, soma dos termos, razão.
Polinômios: operações, equações, relações entre coeficientes e razões. Questões
relacionadas ao processo de ensinoaprendizagem. Conhecimento matemático e suas
características. A construção dos conceitos matemáticos. Aspectos metodológicos do
ensino da matemática. Construtivismo e educação matemática. Ética profissional.
EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física e os fatores que afetam o crescimento físico. O profissional de
Educação Física e o PSF. O profissional de Educação Física e o NASF. Programas de
intervenção em atividade física e saúde no Brasil e no mundo. Epidemiologia da atividade
física. Métodos de medida da atividade física. Crescimento e desenvolvimento humano.
Fisiologia do exercício. Cinesiologia. Cineantropometria. Análise de dados em atividade
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física e saúde. Baterias de testes. Exercícios resistidos para a saúde e desempenho.
Prescrição de exercício na prevenção, tratamento e controle dos agravos crônicos não
transmissíveis. Saúde coletiva e atividade física. Metodologia do treinamento desportivo;
Aptidão física: conceitos, componentes básicos e as possíveis causas e consequências. O
esforço, intensidade e frequência nos exercícios. Esporte adaptado. Avaliação saúde no
trabalho. Qualidade de vida. Estilos de vida. Ergonomia. Conceitos de atividade física e
saúde. Prescrição de exercício físico para saúde. Diretrizes gerais para prescrição de
exercício e orientação de atividades físicas. Atividade física e idoso. Atividade física para
crianças e adolescentes. Atividade física para gestantes. Corpo e sociedade e a construção
da cultura corporal de movimento. Nutrição e atividade física. Socorros de urgência
aplicados à Educação Física. Crescimento e desenvolvimento motor. Portaria GM
154/2008
FARMACIA
Conceitos em farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Farmacodinâmica:
Interação medicamentosa, mecanismo de ação das drogas e relação entre concentração da
droga e efeito. Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes,
colírios, etc). Formas farmacêuticas sólidas (pós, cápsulas, pílulas, grânulos, bolos,
pastilhas, granulados, comprimidos, drágeas), Semi-sólidos (pomadas, cremes, loções) e
fatores que influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas. Farmacologia da dor
e da inflamação. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema
digestivo. Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo. Farmacologia
do sistema cardiovascular. Farmacologia dos processos infecciosos/ antimicrobianos /
antiparasitários. Farmacotécnica e formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas.
Legislação Farmacêutica. Política de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica no
SUS: Medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam - Saúde Mental,
Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS. Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais - RENAME e suas atualizações. Vigilância Sanitária.
Legislação Sanitária. Noções sobre Atenção Farmacêutica. Código de ética da profissão
farmacêutica. Boas práticas de dispensação de medicamentos. Medicamentos genéricos.
Medicamentos sujeitos a controle especial. Atenção primária a saúde e a farmácia básica.
Farmácia Hospitalar: Conceitos, objetivos, estrutura física e organizacional da farmácia
hospitalar. Gerenciamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos de uso
hospitalar. Seleção de medicamentos. Sistema de distribuição e estoque de
medicamentos. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Papel da Farmácia no Controle das
Infecções Hospitalares. Farmacovigilância hospitalar. Farmacoepidemiologia.
Farmacoeconomia. Terapia antineoplásica (quimioterapia). Nutrição Parenteral.
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Farmacologia Clínica: Boas Práticas de
Manipulação em Farmácia. Estabilidade de medicamentos e determinação do prazo de
validade. Cálculos relacionados ao preparo de formas farmacêuticas. Código de ética da
profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 596 de 21 de fevereiro de 2014). Legislação
pertinente ao exercício profissional Farmacêutico em Unidades Hospitalares; Portaria n°
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Min. da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976
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FONOAUDIÓLOGIA
Princípios da atuação fonoaudiológica em leito hospitalar. Neurofisiologia e
neuroanatomia da linguagem, fala, voz e deglutição. Implicações da traqueostomia e da
intubação orotraqueal na deglutição. Avaliação da deglutição em leito hospitalar. Afasia,
disartria e apraxia - avaliação e terapia. Disfagia neurogênica - avaliação e terapia.
Disfonias neurogênicas - avaliação e terapia. Avaliação e terapia fonoaudiológica nas
queimaduras de face e pescoço e inalatórias. Avaliação e terapia fonoaudiológicas nos
casos de cirurgia ortognática e trauma de face. Atuação fonoaudiológica em pacientes de
cabeça e pescoço - voz em câncer de cabeça e pescoço, disfagia mecânica, atendimento
fonoaudiológico nas laringectomias parciais, laringectomia total perspectivas de
reabilitação vocal. Tumores na cavidade oral e orofaringe atuação fonoaudiológica.
Avaliação audiológica por via aérea e por via óssea, mascaramento, logoaudiometria e
imitanciometria. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), princípios, diretrizes e arcabouço legal.
Controle Social do SUS. Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Constituição Federal de 1988 nos artigos 194 e 200. Lei Orgânica da Saúde - Lei
8.80/1990, Lei 8.142/1990. Decreto Presidencial 7.508, de 28 de junho de 2011.
Determinantes sociais da saúde. Sistemas de Informação em Saúde.
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