
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 

 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 

 

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista torna pública a retificação do Edital de Abertura do Concurso 

Público 01/2022, nos termos do item 11.9 do referido edital, conforme segue: 

 
 

1. No anexo III – Programa de Provas, segue nova redação do programa de provas 
para os empregos destacados:  

 
 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Língua Portuguesa 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 

Matemática  
Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e fracionária): propriedades, 
operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três simples; Porcentagem e juro simples – 
Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de Medidas: comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades e problemas); Figuras 
Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas. 
 
Conhecimentos Específicos 
Armazenamento e conservação de medicamentos. Sistema de dispensação de medicamentos em farmácia 
ambulatorial. Legislação farmacêutica: Regulamento de Medicamentos Genéricos: critérios para prescrição 
e dispensação Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos para uso 
Humano em Farmácias. Terminologia básica em farmácia: droga, fármaco, medicamento, denominação 
comum brasileira, especialidade farmacêutica. Legislação Sanitária pertinente a área. 
 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet 
e ferramentas Microsoft Office (versões 2013 e/ou 2016). 
 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Língua Portuguesa 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 

Matemática: 
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de 
Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, 
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
 
 
Conhecimentos Específicos 



Diretrizes, Princípios e Operacionalização do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 
28/06/2011.Indicadores do nível de saúde da população. Execução de ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de 
educação continuada; atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de 
enfermagem nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da 
vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. 
Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. Participação na 
orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Participação na equipe de saúde. 
Código de Ética Profissional. 
 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet 
e ferramentas Microsoft Office (versões 2013 e/ou 2016). 
 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Língua Portuguesa 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 

Matemática: 
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de 
Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, 
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
Diretrizes, Princípios e Operacionalização do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 
28/06/2011.Indicadores do nível de saúde da população. Fundamentos de física: Estruturas atômica e 
nuclear – Espectro eletromagnético – Desintegração nuclear – Decaimentos alfa, beta e gama – Produção 
de raios X; Física das radiações: Interações de elétrons com a matéria – Interações de fótons com a matéria 
– Exposição, dose absorvida e dose equivalente – Detentores de radiação – Dosimetria; Equipamentos 
geradores de radiação – Equipamentos de raios X – Equipamentos de terapia por radioisótopos – 
Aceleradores lineares; Técnicas de teleterapia – Campo único e combinação de campos – Linhas de 
isodose – Cálculos de dose e outros parâmetros de tratamento – Simuladores de tratamento – Técnicas 
radiográficas e formação de imagem em radioterapia; Braquiterapia – radioisótopos empregados – Técnicas 
de taxa de dose baixa e alta; Proteção radiológica – Princípios de justificação, limitação, otimização – 
Monitorização individual – Normas básicas em vigor; Anatomia e Fisiologia humanas; Princípios de 
radiobiologia – Efeitos estocásticos – Fracionamento da dose – Efeitos somáticos e genéticos – Efeitos das 
radiações sobre as células.  
 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet 
e ferramentas Microsoft Office (versões 2013 e/ou 2016). 
 
 
 
 
Todos os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 
 

Bragança Paulista, 19 de abril de 2022. 
 

Comissão Organizadora do Concurso Público 


