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PREFEITURA DE GUABIRUBA – SC 

PROCESSO SELETIVO 01/2017 

Anexo III  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 

 NÍVEL SUPERIOR  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

Português para as funções de Enfermeiro e Médico  

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 

conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos 

verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos 

vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores 

semânticos). 

 

Legislação do SUS para as funções de Enfermeiro e Médico 

 

Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 

Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 

Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 

legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde.  

 

 

 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

ENFERMEIRO  

 

Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Humanização. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os 

Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. 

Gerenciamento de resíduos, biossegurança, prevenção e controle de riscos. Código de ética dos 

profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional. Gerenciamento, administração e organização dos 

serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de Enfermagem. Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de enfermagem em: urgências e emergências; 

vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde do adulto; saúde da 

criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças 

respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e 

doença renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). 

Cuidados Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de 

Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças 

Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial. e-SUS AB. Rede Cegonha. SisPreNatal. Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo. 

 

 

 



 

2 

 

 MÉDICO – CLÍNICO GERAL  

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 1. Diagnóstico 

e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde. 2. Promoção e proteção à 

saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 3. Identificação das fases evolutivas e 

assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 4. Assistência à 

gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. 5. Cuidados ao recém nascido  normal e 

condução da puericultura. 6. Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na 

idade adulta e na velhice. 7. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 

clínica diária. 8. Diagnostico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos necessários. 9. 

Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples. 10. Diagnóstico dos problemas mais 

frequentes de saúde ocupacional. 11. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar. 12.  

Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade. 13. Identificação dos 

problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis. 14. Gerenciamento de 

serviços de saúde. 15. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde. 16. 

Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra referências. 17. Estudos de prevalência 

e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade. 18. e-

SUS AB. Rede Cegonha. SisPreNatal. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

 

 

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

Português para a função de Técnico de Enfermagem  

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 

conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos 

verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos 

vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores 

semânticos). 

Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico. 

 

 

Legislação do SUS para a função de Técnico de Enfermagem 

 

Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 

Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 

Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 

legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. e-SUS AB. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 

 

 

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 

Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Sistemas de informação em saúde. Atenção 

Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza 
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A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a 

Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 

Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na 

reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da família; 

Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos 

de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de 

enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e 

administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do 

Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem. e-SUS AB. Rede 

Cegonha. SisPreNatal. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Português para a função de Agente Comunitário de Saúde 

Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; 

Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido 

e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais. 

Matemática para a função de Agente Comunitário de Saúde 

 

1. Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos com ideia 

de porcentagem e fração.  2. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. 3. Tratamento de informações: 

Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 4. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das 

unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

Relação entre as medidas.  

 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo 

Saúde-Doença/determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. 

Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Promoção da 

saúde: conceitos e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Educação em Saúde. 

Participação e mobilização social. Estratégia saúde da família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. 

Saneamento. Riscos ocupacionais. Sistemas de Informação. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

Atenção Integral: à Criança e Adolescente; Mulher e Homem e ao Idoso. Atenção Psicossocial. 

Comunicação em Saúde. Planejamento em Saúde. Políticas de saúde do SUS.  

 

 

  


