
Empresa Cuiabana de 

Saúde Pública - ECSP-MT 

 

Funções de Nível Médio e  
Médio Técnico (Comum a Todos) 

 

 

Língua Portuguesa 
TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. .............................................................................................. 1 
FONÉTICA: fonema e letra; classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; 
encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas.  ............................................................................ 3 
ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; representação das unidades 
de medida; emprego do hífen.  ........................................................................................................................................... 5 
MORFOLOGIA: Emprego, flexões e classificações das classes gramaticais.  ........................................................... 15 
SINTAXE: A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto 
(classificação e emprego das orações);  ........................................................................................................................ 37 
Emprego dos sinais de pontuação;  ................................................................................................................................ 50 
Regência verbal e nominal;  ............................................................................................................................................. 51 
A ocorrência da crase, ...................................................................................................................................................... 56 
Concordância verbal e nominal. ..................................................................................................................................... 59 
 

Raciocínio Lógico-Analítico  

Operações com conjuntos. .................................................................................................................................................. 1 
Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações com números reais e raciocínio sequencial... .. 4 
Conceito de proposição: valores lógicos das proposições. Conectivos e negação. ................................................... 9 
Argumentação lógica e diagramas lógicos. ................................................................................................................... 17 
Equivalências e implicações lógicas. .............................................................................................................................. 28 
Quantificadores universal e existencial. ........................................................................................................................ 33 
Problemas de contagem: princípios aditivo e multiplicativo. ................................................................................... 35 
 

Informática  

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos e planilhas: ambiente Microsoft 
Office..... .................................................................................................................................................................................. 1 
Sistemas operacionais: Windows. .................................................................................................................................. 28 
Conceitos básicos e conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas. .......................................................................................................................................................................... 37 
Word. Excel. ........................................................................................................................................................................ 46 
Sistema Operacional Windows.  ..................................................................................................................................... 46 
Aplicativos do pacote Microsoft Office.  ........................................................................................................................ 46 
Conhecimentos de Internet e e-mail. ............................................................................................................................. 46 
 

Legislação  

Lei Orgânica do Município de Cuiabá/MT. ...................................................................................................................... 1 
Legislação do SUS - Legislação. Objetivos. Diretrizes. ................................................................................................ 27 
Participação da Comunidade e Controle Social. Atribuições dos três níveis de governo.  ................................... 36 
Ações específicas da Atenção Básica.  ............................................................................................................................ 42 
Organização da Estratégia de Saúde da Família.  ........................................................................................................ 62 
Políticas intersetoriais. ..................................................................................................................................................... 75 



Noções de Administração 
Noções de administração. ................................................................................................................................................... 1 
Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração. ................................................................................ 8 
Evolução da administração pública no Brasil após 1930; reformas administrativas; anova gestão pública. .. 21 
Processo administrativo. Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle. ............ 33 
Estrutura organizacional. ................................................................................................................................................ 37 
Cultura organizacional. .................................................................................................................................................... 44 
Gestão de pessoas. ............................................................................................................................................................. 49 
Equilíbrio organizacional. ................................................................................................................................................ 56 
Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. ....................................................................................... 57 
Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho. ......... 60 
Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e suas contribuições para a gestão 
da qualidade. ...................................................................................................................................................................... 82 
Ciclo PDCA. Ferramentas de gestão da qualidade. ...................................................................................................... 87 
Modelo do GesPública....................................................................................................................................................... 94 
Noções de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. .......................... 103 
Legislação administrativa. ............................................................................................................................................. 110 
Administração direta, indireta e funcional. ................................................................................................................ 126 
Atos administrativos. ...................................................................................................................................................... 138 
6.3 Requisição. ................................................................................................................................................................. 148 
Regime jurídico dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, 
vencimento básico, licença, aposentadoria................................................................................................................. 148 
Noções de administração de recursos materiais. ...................................................................................................... 164 
Noções de arquivologia. ................................................................................................................................................. 174 
Arquivística: princípios e conceitos. Legislação arquivística. ................................................................................. 178 
Gestão de documentos.................................................................................................................................................... 192 
Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. ............................... 193 
Classificação de documentos de arquivo..................................................................................................................... 196 
Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo........................................................................................... 197 
Tabela de temporalidade de documentos de arquivo............................................................................................... 199 
Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. ....................................................................... 201 
Preservação e conservação de documentos de arquivo. .......................................................................................... 203 
Noções de licitação pública: fases, modalidades, dispensa e inexigibilidade ....................................................... 205 
Ética no serviço público: comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho, prioridade 
em serviço. ........................................................................................................................................................................ 229 
 
 
 


