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1) Os deslocamentos e a estada dos candidatos durante a realização do exame intelectual, a
IS, o EAF, o EHM e a revisão médica e comprovação dos requisitos biográficos (realizados nas
diversas OMCT) deverão ser realizados por conta do candidato, sem ônus para a União.

12. RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DO EXAME INTELECTUAL
a. MATEMÁTICA
1) Teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos:
a) Representação de conjuntos; subconjuntos; união, interseção e diferença de
conjuntos.
b) Razões e proporções: razão de duas grandezas, proporção e suas propriedades,
escala, divisão em partes direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta,
porcentagem, juros simples e juros compostos.
c) Números Naturais e Inteiros: divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor
comum, decomposição em fatores primos, operações e propriedades.
d) Números Racionais e Reais: operações e propriedades, representação decimal,
desigualdades, intervalos reais.
2) Funções:
a) Domínio, contradomínio e imagem.
b) Raiz de uma função.
c) Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras.
d) Funções crescentes, decrescentes e constantes.
e) Funções compostas e inversas.
3) Função afim e função quadrática:
a) Gráfico, domínio, imagem e características.
b) Variações de sinal.
c) Máximos e mínimos.
d) Resolução de equações e inequações.
e) Inequação produto e inequação quociente.
4) Função exponencial:
1) Gráfico, domínio, imagem e características.
2) Equações e inequações exponenciais.
5) Função logarítmica:
a) Definição de logaritmo, propriedades operatórias e mudança de base.
b) Gráfico, domínio, imagem e características da função logarítmica.
c) Equações e inequações logarítmicas.
6) Trigonometria:
a) Trigonometria no triângulo retângulo.
b) Trigonometria num triângulo qualquer.
c) Unidades de medidas de arcos e ângulos: graus e radianos.
d) Círculo trigonométrico, razões trigonométricas, redução ao 1º quadrante.
e) Funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente; relações e identidades.
f) Fórmulas de adição de arcos e arcos duplos.
7) Análise combinatória:
a) Fatorial: definição e operações.
b) Princípio Fundamental da Contagem.
c) Arranjos, permutações e combinações.
8) Probabilidade:
a) Experimento aleatório, espaço amostral, evento.
b) Probabilidade em espaços amostrais equiprováveis.
c) Probabilidade da união e interseção de eventos.
d) Probabilidade condicional.
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e) Eventos independentes.
9) Noções de estatística:
a) População e amostra.
b) Frequência absoluta e frequência relativa.
c) Medidas de tendência central: média aritmética, média aritmética ponderada, mediana
e moda.
10) Sequências numéricas:
a) Lei de formação de uma sequência.
b) Progressões aritméticas e geométricas: termo geral, soma dos termos e
propriedades.
11) Matrizes, determinantes e sistemas lineares:
a) Matrizes: conceito, tipos especiais, operações e matriz inversa.
b) Determinantes: conceito, resolução e propriedades.
c) Sistemas lineares: resolução, classificação e discussão.
12) Geometria plana:
a) Congruência de figuras planas.
b) Semelhança de triângulos.
c) Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos.
d) Inscrição e circunscrição de polígonos regulares.
e) Áreas de polígonos, círculo, coroa e setor circular.
13) Geometria espacial:
a) Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo.
b) Prismas, pirâmides, cilindros e cones: conceito, elementos, classificação, áreas,
volumes e troncos.
c) Esfera: elementos, seção da esfera, área e volumes.
14) Geometria analítica:
a) Ponto: o plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento,
condição de alinhamento de três pontos.
b) Estudo da reta: equação geral e reduzida; interseção, paralelismo e
perpendicularismo entre retas; distância de um ponto a uma reta; área de um triângulo.
c) Estudo da circunferência: equação geral e reduzida; posições relativas entre ponto e
circunferência, reta e circunferência e duas circunferências; tangência.
15) Números complexos:
a) O número i.
b) Conjugado e módulo de um número complexo.
c) Representação algébrica e trigonométrica de um número complexo.
d) Operações nas formas algébrica e trigonométrica.
16) Polinômios:
a) Função polinomial; polinômio identicamente nulo; grau de um polinômio; identidade
de um polinômio, raiz de um polinômio; operações com polinômios; valor numérico de um polinômio.
b) Divisão de polinômios, Teorema do Resto, Teorema de D'Alembert, dispositivo de
Briot-Ruffini.
17) Equações polinomiais:
a) Definição, raízes e multiplicidade.
b) Teorema Fundamental da Álgebra.
c) Relações entre coeficientes e raízes.
d Raízes reais e complexas.
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18) Bibliografia:
a) DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Vol. Único. Editora Ática,
2009.
b) GIOVANNI e BONJORNO. Matemática Fundamental: uma nova abordagem. Volume
único. Editora FTD, 2002.
c) IEZZI, Gelson, DOLCE, Osvaldo, DEGENSZAJN, David, PÉRIGO, Roberto &
ALMEIDA, Nilze de. Matemática – Ciências e Aplicações. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Atual, 2010.
b. PORTUGUÊS
1) Leitura, interpretação e análise de textos:
Leitura, interpretação e análise dos significados presentes num texto e relacionamento
destes com o universo em que ele foi produzido.
2) Fonética, ortografia e pontuação:
Correta escrita das palavras da língua portuguesa, acentuação gráfica, partição silábica,
pontuação.
3) Morfologia:
Estrutura e formação das palavras, classes de palavras.
4) Morfossintaxe:
Frase, oração e período, termos da oração, orações do período (desenvolvidas e
reduzidas), funções sintáticas do pronome relativo, sintaxe de regência (verbal e nominal), sintaxe de
concordância (verbal e nominal), sintaxe de colocação.
5) Noções de versificação:
Estrutura do verso, tipos de verso, rima, estrofação, poemas de forma fixa.
6) Teoria da linguagem e semântica:
História da Língua Portuguesa; linguagem, língua, discurso e estilo; níveis de linguagem,
funções da linguagem; figuras de linguagem; significado das palavras.
7) Introdução à literatura:
A arte literária, os gêneros literários e a evolução da arte literária em Portugal e no Brasil.
8) Literatura brasileira:
Contexto histórico, características, principais autores e obras do Quinhentismo, Barroco,
Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo e Simbolismo.
9) Redação:
Gênero textual; textualidade e estilo (funções da linguagem; coesão e coerência textual;
tipos de discurso; intertextualidade; denotação e conotação; figuras de linguagem; mecanismos de
coesão; a ambiguidade; a não-contradição; paralelismos sintáticos e semânticos; continuidade e
progressão textual); texto e contexto; o texto narrativo: o enredo, o tempo e o espaço; a técnica da
descrição; o narrador; o texto argumentativo; o tema; a impessoalidade; a carta argumentativa; a
crônica argumentativa; argumentação e persuasão; o texto dissertativo-argumentativo; a consistência
dos argumentos; a contra-argumentação; o parágrafo; a informatividade e o senso comum; formas de
desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo; a introdução; a conclusão.
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10) Alterações introduzidas na ortografia da língua portuguesa pelo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, Angola,
São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, por Timor Leste,
aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 54, de 18 de abril de 1995. Para o CFS/2014-15 ainda
serão aceitas as duas formas ortográficas, como está previsto no Decreto.
11) Bibliografia:
a) Gramática:
(1) TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. 5ª edição. São Paulo: Scipione,
2006.
(2) CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova Gramática
Contemporâneo. 3ª edição, revista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

do

Português

(3) ABL, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5ª edição. Editora Global,
2009.
(4) NOVA ORTOGRAFIA (ACORDO ORTOGRÁFICO) – 2009/2010
b) Literatura brasileira:
(1) CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura Brasileira:
em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. 4ª ed. São Paulo: Atual, 2009 – conforme a
Nova Ortografia.
(2) CEREJA, William Roberto e MAGALHÂES, Thereza Cochar. Português:
Linguagens. Volume único. 3ª edição. São Paulo: Atual, 2009 – conforme a Nova Ortografia.
c) Redação (interpretação e produção de textos):
FERREIRA, Marina. Redação, Palavra e Arte. 3ª edição. São Paulo: Atual, 2010 –
conforme a Nova Ortografia.

c. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
1) História do Brasil:
a) A expansão Ultramarina Européia dos séculos XV e XVI.
b) O sistema colonial português na América:
Estrutura político-administrativa, estrutura sócio-econômica, invasões estrangeiras,
expansão territorial, interiorização e formação das fronteiras, as reformas pombalinas, rebeliões
coloniais. Movimentos e tentativas emancipacionistas.
c) O período joanino e a independência:
A presença britânica no Brasil, a transferência da Corte, os tratados, as principais
medidas de D. João VI no Brasil, política joanina, os partidos políticos, revoltas, conspirações e
revoluções, emancipação e conflitos sociais, o processo de independência do Brasil.
d) Brasil Imperial:
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Primeiro Reinado e Período Regencial: aspectos administrativos, militares, culturais,
econômicos, sociais e territoriais. Segundo Reinado: aspectos administrativos, militares, econômicos,
sociais e territoriais. Crise da Monarquia e Proclamação da República.
e) Brasil República:
Aspectos administrativos, culturais, econômicos, sociais e territoriais, revoltas, crises e
conflitos e a participação brasileira na II Guerra Mundial.
2) Bibliografia:
a) COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral – Volume Único. 9ª edição. São
Paulo: Saraiva, 2008.
b) KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da
história ocidental. Ensino Médio. 8ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
3) Geografia do Brasil:
a) O território nacional: a construção do Estado e da Nação, a obra de fronteiras, fusoshorários e a federação brasileira.
b) O espaço brasileiro: relevo, climas, vegetação, hidrografia e solos.
c) Políticas territoriais: meio ambiente.
d) Modelo econômico brasileiro: o processo de industrialização, o espaço industrial,
energia e meio ambiente, os complexos agro-industriais e eixos de circulação e custos de
deslocamento.
e) A população brasileira: a sociedade nacional, a nova dinâmica demográfica, os
trabalhadores e o mercado de trabalho, a questão agrária, pobreza e exclusão social e o espaço das
cidades.
f) Políticas territoriais e regionais: Amazônia, Nordeste e o Mercosul e a América do Sul.
4) Bibliografia:
a) MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Geografia para o ensino médio.. São Paulo:
Atual, 2012.
b) TERRA, Lígia, GUIMARÃES, Raul Borges e ARAÚJO, Regina. Conexões: estudos de
geografia do Brasil. 1ª edição. Moderna, 2010.
d. TEORIA MUSICAL
1) Compassos em geral (simples, composto, misto e alternado). Transformação do
compasso simples em composto e vice-versa. Tempos fortes e fracos. Partes fortes e fracas de
tempo. Tempo meio-forte e contratempo.
2) Síncopas regulares. Quiálteras.
3) Sinais de alteração: sustenidos, bemóis, dobrado sustenido, dobrado bemol e bequadro;
suas finalidades. Armadura de claves e acidentes. Tons relativos, tons vizinhos e afastados.
4) Sinais de intensidade. Palavras e expressões que modificam os andamentos.
5) Tetracórdio. Reprodução das escalas maiores com sustenidos e bemóis.
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6) Escalas cromáticas ascendentes e descendentes, maiores e menores, com sustenidos e
bemóis.
7) Escalas diatônicas ascendentes e descendentes, maiores e menores, com sustenidos e
bemóis.
8) Tons homônimos; notas comuns e diferenciais entre dois tons diferentes.
9) Intervalos em geral: intervalos superiores, suas classificações e inversões. Tom,
semitons diatônicos e cromáticos; intervalos melódicos e harmônicos.
10) Intervalos consonantes e dissonantes, suas classificações e inversões.
11) Ornamentos: portamento, apogiatura superior e inferior, simples e dupla; floreio de duas
notas superiores e inferiores; mordente superior e inferior; trinado; grupeto superior e inferior.
12) Acordes de 3 (três) sons.
13) Bibliografia:
a) PRIOLLI, Maria de Mattos. Princípios Básicos da Música para a Juventude, 1o
Volume, 41ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Casa Oliveira de Músicas Ltda, 2000.
b) PRIOLLI, Maria de Mattos. Princípios Básicos da Música para a Juventude, 2o
Volume, 22ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Casa Oliveira de Músicas Ltda, 2000.
f. PROGRAMA DO EXAME DE HABILITAÇÃO MUSICAL
1) Prova prática:
a) O Exame de Habilitação Musical (EHM) constará de uma prova prática, com as
seguintes tarefas a serem executadas pelo candidato à área Música:
(1) escalas ascendentes e descendentes, até 4 (quatro) sustenidos e 4 (quatro)
bemóis, dentro da extensão do instrumento do candidato, selecionadas pela Comissão de Aplicação
do EHM;
(2) um estudo de método, que contenha ornamento de até 3 (três) notas, dentre três
apresentados pelo candidato, a critério da Comissão de Aplicação do EHM;
(3) um estudo de método, que contenha ornamento de até 3 (três) notas,
apresentada ao candidato pela Comissão de Aplicação do EHM, de acordo com o método do
instrumento para o qual estiver concorrendo; e
(4) o Hino Nacional Brasileiro, em parte de 1o instrumento.
2) Os métodos a serem usados pelos candidatos serão os seguintes:
a) Método Arbans, para instrumentos de metal; e
b) Klose para instrumentos de palheta.
3) Bibliografia recomendada:
a) Clarineta: KLOSÉ, Hyacithe. Método Completo para Clarinete. Paris: Ed. Alphonse
Leduc.
b) Fagote: KRAKAMP, Emanuele. Método per Fagotto (Mucetti). Ed. Ricordi
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c) Flauta em dó /Flautim em dó: TAFFANEL & GAUBERT. Méthode Complète de Flûte.
Paris: Alphonse Leduc.
d) Oboé em dó/Corne-inglês: A.M.R. BARRET. Méthode Complete de HAUTBOIS. Vol 1
Paris: Ed. Alphonse Leduc
e) Saxhorne: GOLDMAN, Edwin Franco e SMITH, Walter M. Arban’s. Complete
Conservatory Method for Eufonium. Nova Iorque: Ed Carl Fisher.
f) Saxafone: KLOSÉ, Hyacithe. Método Completo para Saxafone. Paris: Ed. Reoordi.
g) Tuba: GOLDMAN, Edwin Franco e SMITH, Walter M. Arban’s. Complete
Conservatory Method for Bass. Nova Iorque: Ed Carl Fisher.
h) Trombone: RANDALL, Charles e MATIA, Simone. Arban’s. Famous Method for
Trombone. Nova Iorque: Ed. Carl Fisher.
i) Trompa: THEVET, Lucien. Méthode Complète de Cor. Vol. 1. Paris: Ed. Alphonse
Leduc.
j) Trompete: GOLDMAN, Edwin Franco e SMITH, Walter M. Arban’s. Complete
Conservatory Method for Trumpet. Nova Iorque: Ed Carl Fisher.
f. TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1) Sistema Único de Saúde: Normatização do Sistema Único de Saúde do Brasil.
2) Vigilância sanitária e epidemiológica: Acidentes por animais peçonhentos (ofídicos,
escorpiões, aracnídeos, lonomia e outras lagartas); Doenças infecciosas, parasitárias e sexualmente
transmissíveis.
3) Fundamentos de Enfermagem: Noções básicas de saúde e doença; Assistência de
Enfermagem no preparo de pacientes para consultas, exames, cirurgias e posicionamento no leito;
Preparo, diluição e administração de medicação por todas as vias possíveis; Controle de sinais vitais
e balanço hídrico; Preparo da sala de cirurgia. Assepsia, diferenciação de material estéril, não estéril
e contaminado; Assistência de Enfermagem ao paciente no pré, trans e pós operatório; Preparo do
paciente para cirurgia (punção de acesso periférico, lavagem intestinal ou gástrica, tricotomia,
posicionamento, etc); Noções sobre os tipos de anestesia; Noções de esterilização de material
médico-hospitalar;
4) Programa nacional de imunização da criança, do adolescente, do adulto e idoso, da
mulher e da população indígena: Calendários de vacinação do Ministério da Saúde; Conceitos
básicos de vacinação; Conservação e validade; Contra-indicações gerais; Contra-indicações
específicas; Adiamento de vacinação; Falsas contra-indicações; Associação de vacinas; Eventos
adversos após as vacinações; Vacina oral contra poliomielite (VOP); Vacina tríplice DTP contra
difteria, tétano e coqueluche; Vacina contra Haemophilus influenzae do tipo b; Vacina contra hepatite
B; Vacina contra difteria e tétano (dT - dupla bacteriana tipo adulto); Vacina contra difteria, tétano e
coqueluche (Vacina tríplice DTP - Tríplice bacteriana); Vacina contra sarampo; Vacina tríplice viral
contra sarampo, rubéola e caxumba; Vacina contra rubéola e sarampo (dupla viral); Vacina contra
rubéola; Vacina contra tuberculose; Vacina contra febre amarela; Vacina contra gripe (influenza);
Vacina contra pneumococo (antipneumocócica); e Vacina contra varicela (catapora).
5) Enfermagem clínica: Assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecções
respiratória, cardiovascular, digestiva, endócrina, renal, neurológica e hematológica; Enfermagem
geriátrica.
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6) Enfermagem em clínica cirúrgica: Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico no
pré, trans e pós-operatório. Tipos de anestesias. Métodos de esterilização de materiais.
7) Enfermagem psiquiátrica: Assistência de enfermagem nos principais transtornos mentais
e nas emergências psiquiátricas.
8) Infecção hospitalar: Prevenção da Infecção Hospitalar.
9) Primeiros socorros
10) Aspectos legais e éticos do exercício da enfermagem: Aética aplicada à enfermagem;
Código de ética profissional em enfermagem; Lei do exercício profissional e, enfermagem; Direito e
cuidado à saúde nas diferentes fases da vida da mulher, da criança, do adolescente, adulto e idoso;
Direito à saúde no ambiente de trabalho.
11) Estatuto do idoso
12) Estatuto da criança e do adolescente
13) Bibliografia:
a) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf (Legislação do
SUS)
b) http://www.prosaude.org/publicacoes/guia/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf
(Guia de
Vigilância Epidemiológica);
c)http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bols
o.pdf (Doenças Infecciosas e Parasitárias - Guia de Bolso - 8ª edição revista)
d) http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/abcad21.pdf (Cadernos de Atenção
Básica - Vigilância em Saúde - Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e
Tuberculose - Série A. Normas e Manuais Técnicos - C A B - nº 21 - Ministério da Saúde)
e) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad18.pdf
(Cadernos de Atenção
Básica - Vigilância em Saúde - HIV/Aids, hepatites e outras DST - C A B - nº 18 - Ministério da
Saúde).
f) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad18.pdf (Cadernos de Atenção Básica
– Saúde do trabalhador).
g) http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manu_normas_vac.pdf (Manual de
Normas de Vacinação)
h) http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448 (Portal da
Saúde / Vacinação),
i) http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462 (Calendário
Básico de Vacinação da criança),
j) http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21463 (Calendário
Básico de Vacinação do Adolescente),
k) http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21464 (calendário de
vacinação do Adulto e do Idoso),
l) http://www.sbim.org.br/sbim_calendarios_2011_mulher.pdf (Calendário Básico de
Vacinação da Mulher),
m)http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/calen_indio_ena2010_tabelas.pdf
(Calendário Básico de Vacinação da População Indígena),
n) http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad27.pdf (Cadernos de
Atenção Básica - Vigilância em Saúde - Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família - C
A B - nº 27 - Ministério da Saúde)
o) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf (Reforma
Psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil)
p) http://www.blogenfermagem.com/2010/05/caderno-de-atencao-basica-saude-do.html
(Cadernos de Atenção Básica - Vigilância em Saúde - - C A B - nº 5 – Ministério da Saúde)
q) http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/065.pdf (Prevenção da Infecção
Hospitalar - Sociedade Brasileira de Infectologia)
r)http://www2.hc.ufu.br/files/LEI%20N%C2%BA%207.498%20DE%201986%20_0.pdf
(Lei nº 7.498 de 25 jun 1986 - Regulamentação do Exercício da Enfermagem)
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s) http://site.portalcofen.gov.br/node/4345 (Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem)
t) http://www.assufba.org.br/legis/estatuto_idoso.pdf (Estatuto do Idoso)
u)http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_crianca_adolescente_3ed.pdf
(Estatuto da Criança e do Adolescente)
v) DICIONÁRIO de Administração de Medicamentos na Enfermagem 2007/2008 – Rio
de Janeiro: EPUB, 2006.
w) LIMA, Idelmina Lopes de. (coord). Manual do técnico e auxiliar de enfermagem.
Goiânia: AB, 2000.
x) BRUNNER, l.S. SUDDARTH,D.S. Tratado de Enfermagem Médico - Cirúrgica. 11ª ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2005.
y) MOZACHI, NELSON. O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 1ª Ed. Curitiba: Os
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