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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ 
UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS 

ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 
 
ALUNO SOLDADO COMBATENTE 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação 
gráfica. Sinais de Pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Coletivos. Verbos: conjugação, 
emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal 
e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos 
e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE: 
Anexação do Acre ao Brasil. Evolução política e administrativa do Acre. Movimentos de defesa da 
floresta no Acre. Agricultura no Acre: das colônias agrícolas aos projetos de assentamento 
dirigidos. Reservas extrativas no Acre e desenvolvimento sustentável. Fluxos migratórios no Acre. 
O espaço acreano: formação populacional, economia, espaço da cidade, espaço do campo, meio 
ambiente e desenvolvimento no Acre. O espaço acreano: relevo, clima, hidrografia, vegetação, 
problemas ambientais e apropriação do espaço, o meio ambiente como recurso econômico: 
benefícios e malefícios. 
MATEMÁTICA: 
Conjuntos: conceito, igualdade, classificação, pertinência, inclusão, operações de união, interseção e 
diferença. Sistema de Numeração Decimal e outras bases de numeração. Operações com números 
naturais. Problemas com as quatro operações. Expressões Numéricas. Divisibilidade. Múltiplos e 
Divisores. Números Primos. Fatoração. MDC e MMC e aplicações. Números Racionais: forma 
fracionária e forma decimal, operações e problemas. Medidas: unidades de medida (comprimento, 
massa, capacidade, superfície e volume). Grandezas Proporcionais: razão, proporção, regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros simples. Equações do Primeiro e do Segundo Grau. 
Noções de Geometria Plana: triângulos, quadriláteros, polígonos, semelhança, teorema de 
Pitágoras, áreas e volumes. Funções: tabelas, gráficos, estatísticas. Grau, quadrática, exponencial e 
logaritmos. Matrizes. Determinantes. Sistema Linear. Probabilidades 
ATUALIDADES: 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do estado e do país. 
INFORMÁTICA BÁSICA:  
Sistema operacional e ambiente Linux. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente 
Linux. Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações 4 em 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
Conceitos básicos,ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e 
de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. 
Procedimentos de segurança. Noções de vírus e pragas virtuais. Noções de firewall. Aplicativos 
para segurança (anti-vírus, anti-spyware, etc). Procedimentos de backup. 
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ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS E SUAS ALTERAÇÕES: 
Lei Complementar nº 164, de 3 julho de 2006. 
ALUNO SOLDADO MÚSICO 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação 
gráfica. Sinais de Pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Coletivos. Verbos: conjugação, 
emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal 
e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos 
e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE:  
Anexação do Acre ao Brasil. Evolução política e administrativa do Acre. Movimentos de defesa da 
floresta no Acre. Agricultura no Acre: das colônias agrícolas aos projetos de assentamento 
dirigidos. Reservas extrativas no Acre e desenvolvimento sustentável. Fluxos migratórios no Acre. 
O espaço acreano: formação populacional, economia, espaço da cidade, espaço do campo, meio 
ambiente e desenvolvimento no Acre. O espaço acreano: relevo, clima, hidrografia, vegetação, 
problemas ambientais e apropriação do espaço, o meio ambiente como recurso econômico: 
benefícios e malefícios. 
MATEMÁTICA:  
Sistemas de numeração. Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos: propriedades e operações. 
MMC e MDC. Critérios de divisibilidade. Produtos notáveis. Potenciação e radiciação. Fatoração. 
Medidas: área, massa, comprimento, capacidade, volume e tempo. Unidade monetária brasileira. 
Polinômios e equações polinomiais: operações; raízes; relações entre os coeficientes e as raízes. 
Relações binárias e funções. Funções, equações e inequações (1º grau, 2º grau, exponencial e 
logarítmica). Logaritmos. Grandezas proporcionais. Regra de três simples e regra de composta. 
Porcentagem. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Estatística. Sistema de Equações. 
Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Sequências e séries. Progressão aritmética e progressão 
geométrica. Médias aritméticas simples, aritmética ponderada, geométrica e harmônica.  Análise 
combinatória e probabilidade. Trigonometria: Razões trigonométricas no triângulo retângulo; arcos 
e ângulos; circunferência trigonométrica; ângulo entre os ponteiros de um relógio; relação 
fundamental da trigonometria; redução ao primeiro quadrante. Geometria plana: ângulos; 
polígonos; triângulos; quadriláteros; hexágonos; círculo e circunferência (principais elementos, 
cálculo de perímetros e áreas); teorema de Tales; semelhança de triângulos; relações métricas num 
triângulo retângulo e num triângulo qualquer (Lei dos senos e Lei dos cossenos). Geometria 
espacial: poliedros; paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera (principais elementos, 
cálculo de perímetros, áreas e volumes). Matemática financeira: juros simples e juros compostos 
(Juros, aumentos, descontos e montante). Raciocínio lógico. Jogos e desafios da matemática.  
ATUALIDADES:  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do estado e do país. 
INFORMÁTICA BÁSICA:  
Sistema operacional e ambiente Linux. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente 
Linux. Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações 4 em 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
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Conceitos básicos,ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e 
de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. 
Procedimentos de segurança. Noções de vírus e pragas virtuais. Noções de firewall. Aplicativos 
para segurança (anti-vírus, anti-spyware, etc). Procedimentos de backup. 
ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS E SUAS ALTERAÇÕES: 
Lei Complementar nº 164, de 3 julho de 2006. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
ALUNO SOLDADO MÚSICO 
Notas; pauta; clave de sol; clave de fá na 4ª linha; valores; semitom, tom e alterações; ponto de 
aumento e de diminuição; ligadura; claves de dó na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª linhas; intervalos simples e 
compostos: formação, classificação, inversão e enarmonia; escala - grau; escala maior: forma 
primitiva, harmônica e melódica; escala menor: forma primitiva, harmônica e melódica; série 
harmônica; compassos; síncope; contratempo; quiálteras e anacruse; tons vizinhos; modos 
litúrgicos: jônio; dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio; formação, classificação, inversões e 
cifragem prática de acordes: tríades; maior, menor, diminuta, aumentada; formação, classificação, 
inversões e cifragem prática de acordes: tétrades; maior, menor, diminuta, aumentada e 
dominantes; resolução do trítono na preparação V7 primário; ornamento: apogiatura, mordente, 
grupeto, trinado, floreio, portamento, arpejo, cadência, glisando; transporte; transposição para 
instrumentos transpositores; andamento; expressão; escalas artificiais: escala cromática maior e 
menor; abreviaturas; e escala geral. 
ALUNO SOLDADO SAÚDE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ALUNO SOLDADO SAÚDE – 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação 
gráfica. Sinais de Pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Coletivos. Verbos: conjugação, 
emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal 
e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos 
e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE:  
Anexação do Acre ao Brasil. Evolução política e administrativa do Acre. Movimentos de defesa da 
floresta no Acre. Agricultura no Acre: das colônias agrícolas aos projetos de assentamento 
dirigidos. Reservas extrativas no Acre e desenvolvimento sustentável. Fluxos migratórios no Acre. 
O espaço acreano: formação populacional, economia, espaço da cidade, espaço do campo, meio 
ambiente e desenvolvimento no Acre. O espaço acreano: relevo, clima, hidrografia, vegetação, 
problemas ambientais e apropriação do espaço, o meio ambiente como recurso econômico: 
benefícios e malefícios. 
MATEMÁTICA:  
Sistemas de numeração. Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos: propriedades e operações. 
MMC e MDC. Critérios de divisibilidade. Produtos notáveis. Potenciação e radiciação. Fatoração. 
Medidas: área, massa, comprimento, capacidade, volume e tempo. Unidade monetária brasileira. 
Polinômios e equações polinomiais: operações; raízes; relações entre os coeficientes e as raízes. 
Relações binárias e funções. Funções, equações e inequações (1º grau, 2º grau, exponencial e 
logarítmica). Logaritmos. Grandezas proporcionais. Regra de três simples e regra de composta. 
Porcentagem. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Estatística. Sistema de Equações. 
Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Sequências e séries. Progressão aritmética e progressão 
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geométrica. Médias aritméticas simples, aritmética ponderada, geométrica e harmônica.  Análise 
combinatória e probabilidade. Trigonometria: Razões trigonométricas no triângulo retângulo; arcos 
e ângulos; circunferência trigonométrica; ângulo entre os ponteiros de um relógio; relação 
fundamental da trigonometria; redução ao primeiro quadrante. Geometria plana: ângulos; 
polígonos; triângulos; quadriláteros; hexágonos; círculo e circunferência (principais elementos, 
cálculo de perímetros e áreas); teorema de Tales; semelhança de triângulos; relações métricas num 
triângulo retângulo e num triângulo qualquer (Lei dos senos e Lei dos cossenos). Geometria 
espacial: poliedros; paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera (principais elementos, 
cálculo de perímetros, áreas e volumes). Matemática financeira: juros simples e juros compostos 
(Juros, aumentos, descontos e montante). Raciocínio lógico. Jogos e desafios da matemática.  
ATUALIDADES:  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que 
afetam a vida da comunidade, do estado e do país. 
INFORMÁTICA BÁSICA:  
Sistema operacional e ambiente Linux. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente 
Linux. Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações 4 em 
ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. 
Conceitos básicos,ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e 
de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. 
Procedimentos de segurança. Noções de vírus e pragas virtuais. Noções de firewall. Aplicativos 
para segurança (anti-vírus, anti-spyware, etc). Procedimentos de backup. 
ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS E SUAS ALTERAÇÕES: 
Lei Complementar nº 164, de 3 julho de 2006 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
ALUNO SOLDADO SAÚDE – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
Administração do Consultório Dentário. Ergonomia Aplicada à Odontologia. Áreas ou zonas de 
trabalho. Padronização. Deveres do ASB. Transferências de instrumentos. Tempo, ação e 
movimento. O equipamento como elemento de trabalho. Conduta do ASB frente ao cirurgião 
dentista. Posição de trabalho do cirurgião dentista. Anatomia. Definição. Corpo humano. Anatomia 
dentária. Biossegurança. Contaminação. Cuidados universais. Objetivos. Preparação do ambiente. 
Conceito. Classificação. Classificação dos objetivos inanimados - Spaulding. Etapas para o 
processamento do instrumental contaminado. Cuidados com a manipulação do lixo e da roupa 
suja. Doenças Infectocontagiosas. Infecções bacterianas. Infecções fúngicas. Infecções viróticas. 
Proteção por vacinas. Fundamentos Básicos de Enfermagem. Sinais vitais. Emergências médicas em 
consultório dentário. Vias de administração de medicamentos. Radiologia. Aparelhos de raios-X 
odontológicos. Radioproteção. Filmes radiográficos periapicais. Câmara escura. Soluções de 
processamento. Laboratório de Prótese Dentária. Prótese. Prótese dentária. Tipos de prótese 
dentária. A participação do ASB no atendimento dos serviços de prótese. Relação entre ASB e TSB. 
Fases de confecção de próteses. Prevenção. Placa dentária. Doença periodontal. Doença cárie. Meios 
de controle. Selantes na prevenção. Cadeia odontológica. Equipo. Unidade auxiliar. Foco ou 
refletor. Mocho. Aparelho de raios-X. Amalgamador. Fotopolimerizador. Ultrassom. Esterilizador 
de bolinhas. Câmara escura. Negatoscópio. Estufa. Autoclave. Seladora automática. Peças de mão. 
Seringa tríplice. Compressor. Caixa de comando. Pedal. Bomba de alta sucção. Armário clínico 
auxiliar. Instrumentais Odontológicos. Instrumentais para exame clínico. Instrumentais para 
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procedimentos. Instrumentais para cirurgia. Instrumentais e materiais para exodontias. 
Instrumentais para periodontia. Instrumentais e materiais para dentística e prótese. Para 
endodontia - Instrumentais e materiais. Instrumentais para ortodontia. Materiais Dentários. 
Materiais restauradores diretos. Cimentos e bases produtoras. Materiais para confecção de prótese. 
Manipulação de gessos. Cimentos para endodontia. Materiais Diversos. Para dentística, prótese e 
endodontia. Para prevenção e higiene bucal. Para biossegurança e cirurgia. Para dentística, prótese 
e ortodontia. Programa de educação em saúde bucal. Legislação Saúde Pública: Constituição 
Federal - Artigos 196 a 200. Lei Federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Lei n.º 11.889, de 24 de dezembro de 2008 - Regulamenta o exercício das 
profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. Ética profissional 
- Conceito. Direito dos pacientes. Comportamento profissional. Privacidade e segredo profissional.  
ALUNO SOLDADO SAÚDE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do 
Exercício Profissional. Política de Humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas: locomotor, 
pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e 
órgãos genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e 
artrópodes). Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. 
Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Noções básicas sobre 
administração de fármacos: cálculos fundamentais, efeitos colaterais e assistência de enfermagem. 
Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e 
do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e 
comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. 
Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência 
e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção. Classificação 
de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e 
esterilização de material. Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos. Protocolos de 
segurança do paciente. Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de 
enfermagem. Normas éticas do COFEN. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


