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Língua Portuguesa: 
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; ar-
gumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).  ............................. 1 
Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica;  ............................................................ 28 
Ortografia Oficial;  ............................................................................................................................................................. 31 
Acentuação gráfica.  ......................................................................................................................................................... 31 
Classes de palavras e seus empregos. ............................................................................................................................ 40 
Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação;  ...................................................................... 55 
Concordância nominal e verbal;  ....................................................................................................................................... 58 
Regência Verbal e Nominal;  ............................................................................................................................................. 59 
Emprego de sinal indicativo de crase.  .............................................................................................................................. 37 
Sentido Conotativo e Denotativo;  ..................................................................................................................................... 39 
Relações de homonímia e paronímia.  .............................................................................................................................. 37 
Tipologia textual..  ............................................................................................................................................................. 12 
 
Raciocínio Lógico:  
Os conetivos “e”, “ou”, “não”, “se... então...”, “se e somente se”; os quantificadores “para todo”, “existe” e suas variações; 
as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas variações. Conjuntos; as 
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Os principais 
conjuntos numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras); prazos (de 
validade, tolerância e outros); limites (de carga, velocidade e outros); comparações (de custos, duração, outras); conta-
gem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, por mil, outras). ..................................... Pp 1 a 70 
 
Informática: 
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) 
e software compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). ............................................. 1 
Ambientes operacionais: Windows XP Professional.  ......................................................................................................... 6 
Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer).  ......................................................................................................... 13 
Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).  ............................................................................................................ 30 
Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web,................................................................. 55 
World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na web. ........................... 55 
 
Conhecimentos Gerais: 
Tópicos relevantes e atuais acerca das áreas, econômica, cultural, social, política e tecnológica, desenvolvimento sus-
tentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas.  ............................................................................. 1 
Aspectos sociais, políticos culturais, geográficos, turísticos e econômicos do Município de Camaçari. ........................... 17 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo: 
1. Atos Administrativos,  ...................................................................................................................................................... 1 
2. Contratos Administrativos,  ............................................................................................................................................. 7 
Bens Públicos,  
Serviços Públicos, 
Licitação, Processo 
Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público.  
3. Noções de Protocolo e Arquivo: organização,métodos de arquivamento.  ................................................................... 39 
4. Noções de Administração de Recursos Materiais: introdução à Administração de Material; conceituação de Material e 
Patrimônio; as compras nas organizações.  ...................................................................................................................... 58 
5. Noções de Administração Orçamentária e Financeira.  ................................................................................................ 65 
6. Noções de Atendimento a Pessoas: Etiqueta organizacional: ética, comportamento, aparência, cuidados no atendi-
mento pessoal e telefônico.  .............................................................................................................................................. 71 
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7. Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de 
tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e 
definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e 
requerimento).  .................................................................................................................................................................. 73 
8. Relacionamento interpessoal. ....................................................................................................................................... 84 
 
Legislação específica: 
Noções básicas dos Pactos pela Saúde: Portaria GM/MS nº 399/2006,  ........................................................................... 1 
Portaria GM/MS nº 699/2006,  .......................................................................................................................................... 17 
Portaria GM/MS nº 372/2007;  .......................................................................................................................................... 19 
Conceito e noções de Saúde Pública e Saúde Coletiva;  ................................................................................................. 23 
Conceito e noções da Politica de Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família;  .......................................................... 23 
Noções sobre os Sistemas de Informação em Saúde;  .................................................................................................... 23 
Direitos e Deveres dos usuários: Portaria GM/MS nº 1820/2009.  .................................................................................... 27 
Lei Orgânica Municipal: Título IV Capítulos III.  ................................................................................................................ 31 
Lei n° 407/98 - Estatuto do Servidor: Título I: Capítulo I e II; Título II: Seção I e II: subseção I, II – Seção III e IV; Títulos 
IV e V. Lei n°  874/08 – Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos: Capítulos I, II, III, IV, V e VI e suas alterações ........ 27 

 


