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Observação: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, 
não excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 
EMPREGOS PÚBLICOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
CONDUTOR SOCORRISTA 

 

PROVAS: Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Noções de Procedimentos e Normas do 
SAMU 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São 
Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Nacional. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA 
LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA 
Legislação para condutores de veículos de emergência: 
1. Legislação de trânsito. 
2. Direção Defensiva.  
3. Sinalização de Trânsito.  
4. Regras de Circulação e Conduta em veículos.  
5. Mecânica e manutenção preventiva de veículos.  
6. Meio Ambiente. 
7. Primeiros Socorros 
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
1. BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial 
[da] União, Brasília, DF, 24 set. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm>.   
2. DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN. Direção defensiva: Trânsito seguro é um 
direito de todos. Brasília: DENATRAN, 2005. Disponível em: 
http://www.viasseguras.com/documentacao/arquivos/denatran_manual_de_direcao_defensiva_maio_2005. 
 
NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU 
1. Legislação e Sinalização de transito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de Transito. 
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao meio Ambiente. Cidadania, Noções de Mecânica 
Básica. 2. Atendimento Pré-hospitalar de urgência em suporte básico de vida em parada cardíaca, 
emergências respiratórias, obstétricas (parto de emergência), psiquiátricas (paciente suicida, paciente 
violento) no trauma (traumatismo múltiplo, traumatismos craniano, lesão na coluna espinhal, traumatismo 
torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos e afogamentos, segurança da sena. 3. 
Legislação: Portaria ministerial 2048/02. Portaria Ministerial 1600/11. Portaria Ministerial 2026/11. Lei 
8080/90. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Portaria 2048/02: no sítio eletrônico http://neu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc 
Portaria 1600/11: no sítio eletrônico http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-
sanitaria/estabelecimentos-de-saude/urgencia-e-
emergencia/PORTARIA%20No%201600%20de%207%20de%20juljo%20de%202011.pdf 
Portaria 2026: no sítio eletrônico http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-
SES-MT%5D.pdf 
Lei 8080/90: no sito eletrônico http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf 
Comitê do PHTLS da National Association of Emergency Medical Technicians; Atendimento Pré-Hospitalar 
ao Traumatizado – Básico e Avançado; 6ª Edição; Rio de Janeiro; Editora Elsevier; 2006. 
Urgência e Emergência para Enfermagem no APH 4ª Ed. – Ed. Latria.  
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97. 
 

 
EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

PROVAS: Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos do Cargo e Noções de Procedimentos e 
Normas do SAMU 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 

http://www.viasseguras.com/documentacao/arquivos/denatran_manual_de_direcao_defensiva_maio_2005
http://neu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-SES-MT%5D.pdf
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-SES-MT%5D.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf
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outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São 
Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Nacional. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA 
LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Fundamentos de enfermagem: Lei do exercício profissional; ética profissional; noções de farmacologia; 
admissão, transferência, alta, óbito; assistência de enfermagem ao exame físico;  enfermagem nos exames 
complementares; prontuário médico, anotações e registros; Centro cirúrgico, central de material e 
esterilização; sinais vitais; assistência de enfermagem ao pacientes graves e agonizantes e preparo do 
corpo após morte;  medidas terapêuticas; tratamento por via respiratória; noções de primeiros socorros; 
assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em parada 
cardiorespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do 
miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia 
digestiva, intoxicação exógena; enfermagem médico-cirúrgica; tratamento e assistência em clínica médica, 
doenças transmissíveis e clínica cirúrgica; ações básicas em saúde pública: imunização e vigilância 
epidemiológica; humanização da assistência; administração de medicamentos; enfermagem materno 
infantil. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRUNNER, L.S. & SUDDARTH. D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 8ª edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 1993. Vol.1, 2, 3, 4. MURTA, F. G. (org.) Saberes e Práticas. Guia para o ensino e 
aprendizado de enfermagem. 1ª edição. São Caetano do Sul. Ed. Difusão, 2006, vol.1, 2, 3, 4. PRADO, L. 
M. & GELBACKE, L. F.(org.) Fundamentos de enfermagem. Florianópolis. Ed.Cidade Futura. 2002. 
JÚNIOR, Klinger Fontinele. Ética e bioética em enfermagem. 2. ed. rev., atual.e ampl. - Goiânia: AB, 2007. 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 2007. Disponível em www.portalcofen.gov.br. TIMBY, 
Barbara K. Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de Enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 
2007. SMELTZER, Suzane C. BARE, Brenda G. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. 3. 
ed. São Paulo: Hucitec/Unesp, 2006. KNOBEL, Elias. Condutas no Paciente Grave. São Paulo: Atheneu, 
2006. MATSUDA, LM et al – Anotações/registros de enfermagem:instrumento de comunicação para a 
qualidade do cuidado. Revista Eletrônica de Enfermagem, V.8, n3, p415-21,2006. ROGERS, OSBORN & 
POUSADA - Enfermagem de emergência-um manual prático. RJ: Artmed. WALDOW, V. R. Cuidado 
humano: o resgate necessário. 3 ed. Porto Alegre: SagraLuzzato, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Manual de procedimentos para vacinação. 4 ed. Brasília, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância à Saúde. Portaria nº 48 de 28 de julho de 2004. DOU 2004; 145:63-64. Couto RC, Botoni FA, 
Serufo JC et al – Ratton. Emergências Médicas e Terapia Intensiva. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 
 
NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU 
Legislação: Portaria ministerial 2048/02. Portaria Ministerial 1600/11. Portaria Ministerial 2026/11. Lei 
8080/90. Norma Operacional Básica/1993 – SUS. Norma Operacional Básica/1996 – SUS. Norma 
Operacional de Asistencia a Saúde 02/2002. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Portaria  2048/02: http://neu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc 
Portaria 1600/11: http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de-
saude/urgencia-e-emergencia/PORTARIA%20No%201600%20de%207%20de%20juljo%20de%202011.pdf 

http://www.portalcofen.gov.br/
http://neu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc
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Portaria 2026: http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-SES-MT%5D.pdf 
Lei 8080/90: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf 
Norma Operacional Básica/1993-SUS: http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/Portaria%20545_20_5 
_1993.pdf 
Norma Operacional Básica/1996 – SUS: http://www.esp.rs.gov.br/esp2/img2/NOB%20SUS%2001_96.pdf 
Norma Operacional de Assistência a Saúde/2002: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/caderno%20NOAS 
%2002.pdf 
 

 
EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ENFERMEIRO 

 

PROVAS: Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos do Cargo e Noções de Procedimentos e 
Normas do SAMU 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
   
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São 
Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Nacional. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA 
LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE ENFERMEIRO 
Atendimento pré-hospitalar de urgência em emergências traumáticas, clínicas, psiquiátricas, pediátricas e 
ginecológicas. Princípios gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos do exercício da 
enfermagem. 
 
 

http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-SES-MT%5D.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf
http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/Portaria%20545_20_5
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/caderno%20NOAS
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: Pré Hospitalar Trauma Life Support – PHTLS. São Paulo: 
ELSEVIER, 2007. p 4-10, 6 ed. CAZARIM, J.L.B.; RIBEIRO, L.F.G.; FARIA,C.N. Trauma: pré-hospitalar e 
hospitalar. Adulto e Criança. Rio de Janeiro: Medsi, 1997. p 1-60. GENTIL, Rosana Chami; RAMOS, Laís 
Helena; WHITAKER, Iveth Yamaguchi. Capacitação de enfermeiros em atendimento pré-hospitalar. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 16, n. 2, Apr. 2008. Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-1169200800020. MACHADO, Joceméri 
Juliana, Cascavel - 2007 - Serviço de atendimento móvel de urgência-samu/192: o enfermeiro diante do 
atendimento pré-hospitalar: Disponível:<ttp://www.fag.edu.br/tcc/2007/Enfermagem/ServiçodeAtendimento. 
IRWIN, Richard S; RIPPE, James M. Manual de Terapia Intensiva. 4. ed. Riode Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. PALOMO, Jurema da Silva Herbas. Enfermagem em Cardiologia: Cuidados Avançados. São 
Paulo: Manole, 2007. EDITORA LAB. Emergências Clínicas. 2006. CALLIL, A.M. PARANHOS, W.Y. O 
enfermeiro e as situações de emergência. São Paulo: ED. Atheneu, 2006. BRUNNER/ SUDDARTH. Tratado 
de enfermagem médico-cirúrgico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. CAZARIM, J.L.B.; 
RIBEIRO, L.F.G.; FARIA,C.N. Trauma: pré-hospitalar e hospitalar. Adulto e Criança. Rio de Janeiro: Medsi, 
1997. p 1-60. AEHLERT, Bárbara. ACLS: Emergências em Cardiologia: um Guia para Estudo. 3ªed. Editora 
Elsevier, 2007.  
 
NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU 
Legislação: Portaria ministerial 2048/02. Portaria Ministerial 1600/11. Portaria Ministerial 2026/11. Lei 
8080/90. Norma Operacional Básica/1993 – SUS. Norma Operacional Básica/1996 – SUS. Norma 
Operacional de Asistencia a Saúde 02/2002. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Portaria  2048/02: no sítio eletrônico http://neu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc 
Portaria 1600/11: no sítio eletrônico http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-
sanitaria/estabelecimentos-de-saude/urgencia-e-
emergencia/PORTARIA%20No%201600%20de%207%20de%20juljo%20de%202011.pdf 
Portaria 2026: no sítio eletrônico http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-
SES-MT%5D.pdf 
Lei 8080/90: no sito eletrônico http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf 
Norma Operacional Básica/1993-SUS: http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/Portaria%20545_20_5 
_1993.pdf 
Norma Operacional Básica/1996 – SUS: http://www.esp.rs.gov.br/esp2/img2/NOB%20SUS%2001_96.pdf 
Norma Operacional de Assistência a Saúde/2002: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/caderno%20NOAS 
%2002.pdf 
 

 
EMPREGOS PÚBLICOS DE CURSO SUPERIOR 

 
MÉDICO 

 

PROVAS: Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos do Cargo e Noções de Procedimentos e 
Normas do SAMU 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
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relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São 
Paulo: Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Nacional. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA 
LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE MÉDICO 
Atendimento pré-hospitalar e Hospitalar do Politraumatizado: identificação das prioridades terapêuticas; 
epidemiologia do trauma; histórias do trauma; avaliação do coma.  2. Fundamentos Básicos: mediadores 
humorais, resposta celular e alterações metabólicas no trauma, hipovolemia e sepsis; considerações 
farmacológicas no choque. 3. Choque hipovolêmico e ressucitação hidroeletrolítica. 4. Transfusão de 
sangue no trauma; alteração da coagulação; falência metabólica. 5. Prevenção do trauma. 6. Cinemática do 
trauma. 7. Primeiro atendimento: ABCDE do trauma. 8. Manejo das vias aéreas no paciente 
politraumatizado. 9. Trauma torácico. 10. Trauma Abdominal. 11. Trauma crânio-encefálico. 12. Trauma de 
coluna. 13. Trauma músculo-esquelético. 14. Agentes físico-químicos e trauma. 15. Trauma na criança. 16. 
Trauma no idoso. 17. Trauma com múltiplas vítimas: triagem e prioridade de atendimento e transporte. 18. 
Gravidez e trauma. 19. Trauma de face e pescoço. 20. Trauma de pelve. 21. Distúrbios metabólicos e 
Atendimento Pré-Hospitalar: Diabete Melitus, distúrbios ácido-básicos, doenças da tireóide. 22.  Doenças do 
sistema digestório e Atendimento Pré-Hospitalar: sintomas mais comuns, doenças do esôfago, hemorragia 
digestiva, doença péptica, pancreatite aguda e crônica, doenças biliares, hepatites e neoplasias. 23. 
Doenças cardiovasculares e Atendimento Pré-Hospitalar: sintomas mais comuns, hipertensão arterial 
sistêmica, insuficiência cardíaca, Doenças de Chagas, arritmias, síndrome coronariana aguda (angina/IAM), 
Tromboembolia Pulmonar. 24.  Doenças respiratórias e Atendimento Pré-hospitalar: infecção respiratória 
(Pneumonia), Asma brônquica; DPOC, insuficiência respiratória, tuberculose. 25. Doença do sistema 
urinário e Atendimento Pré-Hospitalar: Infecção urinária, insuficiência renal aguda e crônica, litíase Reno-
ureteral. 26. Doenças neurológicas e Atendimento Pré-hospitalar: acidente vascular cerebral, 
miningoencefalite, demência, coma – Escala de Glasgow. 27. Doenças Psiquiátrica e Atendimento Pré-
hospitalar: depressão, ansiedade, dependências químicas, tentativa de auto-extermínio/suicídio. 28. A 
regulação médica das urgências e emergências: atribuições da regulação médica das urgências e 
emergências – técnicas e gestoras. 29. Atendimento Pré-Hospitalar Fixo: as urgências e emergências e a 
atenção primária à saúde e o Programa de Saúde da Família; unidades não hospitalares de atendimento às 
urgências e emergências. 30. Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: definições e regulamentação atual. 31. 
Definição dos veículos de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. 32. Doenças Infecto Parasitárias e 
Atendimento Pré-Hospitalar: Raiva, Acidente Ofídico, Escorpiônico e Aracnídico, Síndrome da 
Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA/AIDS), Intoxicações Exógenas. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
FIGUEIRA, Norma; JÚNIOR, José Iran Costa; LEITÃO, Clézio; LUCENA, Virgílio de. Condutas em Clínica 
Médica. Heloisa de Melo, Carlos Alexandre de Brito. 3. ed. Medsi. CECIL. Tratado de Medicina Interna – 
Volumes 1 e 2, 22. ed; – Editora Elvesier: 2005. NEVES David Pereira. Parasitologia Humana – 11. ed. 
Editora Atheneu: 2005. HARRISON. Medicina Interna – 17. ed. – Editora McGraw Hill Interamericana do 
Brasil: 2009. VERONESI, Ricardo. Tratado de Infectologia – Volumes 1 e 2. – Editora Atheneu: 1996. 
HINRICHSEN, Silvia Lemos. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Editora Guanabara Koogan: 2005. 
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BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 
20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 
1999)]. BRASIL. Portaria Ministerial n.ºs 2.048/2002, 1.600/2011, 2.026/2011.  
 
NOÇÕES DE PROCEDIMENTOS E NORMAS DO SAMU 
Legislação: Portaria ministerial 2048/02. Portaria Ministerial 1600/11. Portaria Ministerial 2026/11. Lei 
8080/90. Norma Operacional Básica/1993 – SUS. Norma Operacional Básica/1996 – SUS. Norma 
Operacional de Asistencia a Saúde 02/2002. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Portaria 2048/02: no sítio eletrônico http://neu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc 
Portaria 1600/11: no sítio eletrônico http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-
sanitaria/estabelecimentos-de-saude/urgencia-e-
emergencia/PORTARIA%20No%201600%20de%207%20de%20juljo%20de%202011.pdf 
Portaria 2026: no sítio eletrônico http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/2026-%5B4849-140911-
SES-MT%5D.pdf 
Lei 8080/90: no sito eletrônico http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf 
 
 

Montes Claros, 20 de maio de 2019 
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