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FUABC CENTRAL DE CONVÊNIOS 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2013  
PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL (todos os cargos de nível fundamental) 
DISCIPLINA  N° DE QUESTÕES  PESO  PONTOS 
Língua Portuguesa  10  2  20 
Matemática  5  2  10 
Atualidades  5  2  10 
Conhecimentos Específicos  20  3  60 
Total da Prova Objetiva  40    100 

 
NÍVEL MÉDIO (cargos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Oficial Administrativo, Recepcionista e Telefonista) 

DISCIPLINA  N° DE QUESTÕES  PESO  PONTOS 
Língua Portuguesa  10  2  20 
Informática  10  2  20 
Atualidades  5  2  10 
Noções de Saúde Pública  5  2  10 
Conhecimentos Específicos  20  2  40 
Total da Prova Objetiva  50    100 

 
NÍVEL MÉDIO (cargos: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Necropsia e Técnico de Enfermagem) 

DISCIPLINA  N° DE QUESTÕES  PESO  PONTOS 
Língua Portuguesa  10  2  20 
Informática  5  2  10 
Atualidades  5  2  10 
Noções de Saúde Pública  10  2  20 
Conhecimentos Específicos  20  2  40 
Total da Prova Objetiva  50    100 

 
NÍVEL MÉDIO (cargo: Condutor de Veículo de Urgência) 

DISCIPLINA  N° DE QUESTÕES  PESO  PONTOS 
Língua Portuguesa  10  2  20 
Atualidades  5  2  10 
Noções de Saúde Pública  10  2  20 
Conhecimentos Específicos  20  2,5  50 
Total da Prova Objetiva  45    100 

 
NÍVEL SUPERIOR 

DISCIPLINA  N° DE QUESTÕES  PESO  PONTOS 
Língua Portuguesa  10  2  20 
Atualidades  5  2  10 
Saúde Pública  10  2  20 
Conhecimentos Específicos  25  2  50 
Total da Prova Objetiva  50    100 

 
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. NÍVEL FUNDAMENTAL  
 
1.1  LÍNGUA  PORTUGUESA:  Compreensão,  interpretação  e  elaboração  de  texto.  Estrutura  do  parágrafo.  Ortografia.  Acentuação  gráfica. 
Pontuação.  Divisão  silábica.  Substantivos  e  adjetivos  (gênero,  número  e  grau).  Verbos  (tempos  e modos).  Fonética  e  fonologia:  encontros 
vocálicos  e  consonantais. Dígrafos. Morfologia:  Classes  de  palavras:  artigo,  substantivo,  adjetivo,  pronome,  numeral  e  verbo  e  sua  flexões; 
advérbio,  conjunção,  preposição  e  interjeição.  Poética.  Versificação.  Elementos  de  comunicação.  Figuras  de  sintaxe.  Noções  de  semântica. 
Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição, elementos da comunicação e funções da linguagem. 
 
1.2 MATEMÁTICA:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:  caracterização,  pertinência, 
inclusão, igualdade. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. Funções de 1o grau, 
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2o grau. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Analise  combinatória. Regra de  três  simples e  composta. 
Juros e porcentagem.  
 
1.3 ATUALIDADES: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades. Políticas públicas. 
Direitos  sociais.  Ética  e  cidadania. Qualidade  de  vida. Meio  Ambiente.  Ecologia.  Proteção  e  preservação  ambiental.  Fauna  e  flora. Mundo: 
continentes,  divisão  política  e  geográfica,  países,  capitais,  oceanos, mares,  rios  e  lagos.  Cenário  internacional:  cultura,  economia,  política, 
ambiente. Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização. Informática. Fenômenos recentes ligados à internet: redes 
sociais,  comunidades  virtuais,  novas  tecnologias,  equipamentos,  aparelhos,  formatos  e  padrões.  Interesse  geral:  assuntos  nacionais  ou 
internacionais,  amplamente  veiculados,  nos  últimos  dois  anos,  pela  imprensa  falada  ou  escrita  de  circulação  nacional  ou  local,  pelo  rádio, 
televisão, jornais e/ou revistas e pela internet.  
 
1.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
1.4.1 COPEIRA: Noções de higiene pessoal e ambiental; perigos que afetam os alimentos; ética no trabalho; relacionamento interpessoal. 
 
1.4.2 SERVIÇOS GERAIS: Noções de higiene e  limpeza. Destinação do  lixo. Conservação, uso e guarda de materiais de  limpeza e de produtos 
alimentícios. Noções de segurança  individual, coletiva e de  instalações. Principais unidades de medida: metro,  litro, quilograma, graus Celsius 
(temperatura).  Produtos  e  ferramentas  para  higiene  e  limpeza.  Material  de  limpeza  e  copa.  Manuseio  de  alimentos.  Conhecimento  de 
equipamentos e normas de segurança e higiene. 
 
2. NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO  
 
2.1 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. A estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. 
Divisão silábica. Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Regência (verbal e nominal). Concordância (verbal 
e nominal). Estrutura do período simples e composto. Fonética e Fonologia: encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia – classes 
de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo e suas flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Elementos de 
comunicação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição e elementos da comunicação.  
 
2.2  INFORMÁTICA:  Dispositivos  de  armazenamento.  Periféricos  de  um  computador.  Configurações  básicas  do  Windows  9x/ME/XP/2000. 
Aplicativos  do  Pacote Microsoft  Office  (Word,  Excel  e  Power  Point).  Configuração  de  impressoras.  Noções  básicas  de  internet  e  uso  de 
navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e‐mails.  
 
2.3 ATUALIDADES: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades. Políticas públicas. 
Direitos  sociais.  Ética  e  cidadania. Qualidade  de  vida. Meio  Ambiente.  Ecologia.  Proteção  e  preservação  ambiental.  Fauna  e  flora. Mundo: 
continentes,  divisão  política  e  geográfica,  países,  capitais,  oceanos, mares,  rios  e  lagos.  Cenário  internacional:  cultura,  economia,  política, 
ambiente. Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização. Informática. Fenômenos recentes ligados à internet: redes 
sociais,  comunidades  virtuais,  novas  tecnologias,  equipamentos,  aparelhos,  formatos  e  padrões.  Interesse  geral:  assuntos  nacionais  ou 
internacionais,  amplamente  veiculados,  nos  últimos  dois  anos,  pela  imprensa  falada  ou  escrita  de  circulação  nacional  ou  local,  pelo  rádio, 
televisão, jornais e/ou revistas e pela internet.  
 
2.4 NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de  saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde – SUS – Princípios e Diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; conceitos,  fundamentação  legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. 
Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde, Descentralização e municipalização da saúde, Sistema de  Informação no SUS. 
Planejamento e avaliação de serviços; indicadores de nível de saúde da população. Formação e educação em saúde. Código de Ética do Servidor 
Público. Participação popular e  controle  social. A organização  social e  comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de 
informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Os Programas Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.  
 
2.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
2.5.1  ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO:  Processo  administrativo:  Constituição  e  tramitação.  Noções  de  protocolo  e  arquivo.  Arquivo:  origem, 
conceito, finalidade, função e classificação. Terminologia arquivística. Gestão de documentos: protocolo, organização, alfabetização. Ciclo vital 
dos documentos. Elaboração de ofícios e correspondências. Técnicas de agendamento. Formas de  tratamento. Abreviações de  tratamento de 
personalidades, seletividade de documentações e pautas de reuniões. Normas patrimoniais e seu gerenciamento. Noções básicas de estatística, 
gráficos e tabelas. Relações humanas no trabalho. Trabalho em equipe. 
 
2.5.2  AUXILIAR  DE  ALMOXARIFADO:  Conceitos  e  noções  gerais  de  almoxarifado.  Administração  de  depósitos.  Atividades  de  um  depósito. 
Registros  de  estoque.  Precisão  dos  registros.  Modelos  e  formulários  de  controle.  Codificação  e  classificação  de  materiais.  Controle  do 
almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais. Estocagem de materiais. Conservação e tipos de embalagens de materiais. 
Requisição de materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e movimentação de materiais. Arranjo físico, higiene 
e segurança em depósitos. Noções de patrimônio. Carga e descarga. Incorporações orçamentárias. Incorporações extraorçamentárias. Compras 
por  restos a pagar. Retorno ao estoque. Produção. Doação. Sobra de estoques. Arredondamentos.  Indenizações e  reposições. Diferencial de 
incorporação.  Transferências  e  cessões.  Permuta.  Valorização  de  bens.  Outras  incorporações.  Descargas  do  almoxarifado  e  do  patrimônio: 
Consumo. Perdas. Alienação no serviço público. Tipos de  inventários  físicos: anual,  inicial, eventual, de  transferência de  responsabilidade, de 
extinção ou transformação, analítico, de relação‐carga. 
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2.5.3 AUXILIAR DE FARMÁCIA: Noções de administração de estabelecimento de saúde; noções de organização e  funcionamento de  farmácia; 
noções  de  estoque  de  medicamentos;  dispensação  de  medicamentos;  preparação  de  fórmulas;  noções  de  farmacotécnica;  noções  de 
farmacologia; noções de higiene e segurança; Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). 
 
2.5.4 AUXILIAR DE NECRÓPSIA: Corpo Humano: Órgãos e Sistemas. A Célula: Célula Procariota e Célula Eucariota. Reprodução Celular, Mitose e 
Meiose.  Tecidos  e  Pele:  Classificação  dos  Tecidos.  Pele  e  anexos.  Sistema  Esquelético:  Esqueleto Axial.  Esqueleto Apendicular. Articulações. 
Sistema Muscular: Estrutura dos Músculos Esqueléticos. Sistema Nervoso: Encéfalo e Nervos Cranianos. Medula Espinhal e Nervos Espinhais. 
Sistema  Circulatório:  Sangue.  Anatomia  do  Coração  e  dos  Vasos  Sanguíneos.  Sistema  Respiratório:  Parede  Torácica  e  Pulmões. Mediastino. 
Outros Sistemas: Anatomia do Sistema Digestivo. Anatomia do Sistema Urinário. Anatomia do Sistema Reprodutor. Cabeça e Pescoço: Cavidade 
Craniana.  Face e Couro Cabeludo. Órbita e Olhos. Estrutura do Pescoço. Cavidade Nasal. Cavidade Oral.  Laringe e  Faringe. Tórax: Cavidades 
Pleurais.  Pulmões.  Traqueia. Brônquios.  Coração. Vasos  Sanguíneos. Mediastino Anterior, Médio  e  Posterior. Abdome:  Cavidade Abdominal. 
Estômago e Intestinos. Fígado. Pâncreas. Baço. Rins. Adrenal e Retroperitônio. Vísceras Pélvicas. Períneo, e Conhecimento Básico de Técnicas de 
Necropsia. 
 
2.5.5  CONDUTOR  DE  VEÍCULO  DE  URGÊNCIA:  Legislação  de  trânsito:  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (Lei  Federal  nº  9.503  de  23/9/1997)  e 
legislação  complementar  atualizada.  Conceitos,  definições  e  diretrizes.  Sistema  Nacional  de  Trânsito:  disposições  gerais,  composição  e 
competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. 
Sinalização: objetivos, classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. 
Equipamentos  obrigatórios.  Proibições.  Transporte  de  cargas.  Identificação.  Registro  de  veículos.  Licenciamento.  Habilitação:  Processo  de 
habilitação.  Carteira  Nacional  de  Habilitação.  Normas.  Autorização  e  permissão  para  dirigir.  Categorias.  Exames.  Aprendizagem.  Expedição. 
Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção 
defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. 
Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de 
automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de  instruções 
do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação 
e transporte de emergência. 
 
2.5.6 OFICIAL ADMINISTRATIVO: Noções de Administração Pública: princípios; poderes; organização; controle; Administração direta e indireta; 
entidades de administração indireta; noções de Serviços Públicos: classificação, princípios, controle; atos administrativos: atributos, classificação 
extinção;  contratos  administrativos:  características,  modalidades,  convênios,  consórcios;  noções  de  Licitação:  princípios,  modalidades, 
procedimentos;  áreas  de  ação  administrativa:  pessoal,  material,  patrimônio;  noções  de  Organização  e  atribuição:  protocolo,  arquivo, 
almoxarifado;  processo  administrativo: modalidades;  princípios;  redação  oficial: modalidades,  formas  de  tratamento,  normas  de  utilização; 
noções de Município: soberania; autonomia política, administrativa e financeira; tributos municipais; noções de Orçamento municipal: princípios 
orçamentários, proposta orçamentária; receita, despesa, fiscalização financeira; noções de Bens municipais: classificação dos bens públicos; uso 
dos bens municipais. 
 
2.5.7 RECEPCIONISTA: Qualidade no atendimento. Comunicação telefônica. Noções de software de controle de ligações. Atualização de cadastro 
telefônico. Meios de comunicação. Noções de PABX. Noções de internet e intranet. Noções de comunicação pelo MSN. Noções de arquivamento. 
Operação de equipamentos de escritório: copiadoras,  impressoras de computador e  fac‐símile. Noções  sobre SAME  (SPP) Serviço de Arquivo 
Médico e Estatística. Meios de transporte. Organismos e autarquias públicas. Noções sobre documentos específicos do setor (Atestado do Óbito, 
Declaração  de  nascidos  vivos,  documentação  de  abertura  de  prontuário  entre  outros),  abreviações  e  formas  de  tratamento.  Ética  e  Sigilo 
profissional. 
 
2.5.8 TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Conhecimentos e habilidades para a manutenção, conservação, e  limpeza de equipamentos e aparelhos de 
sua  unidade  de  serviço.  Conhecimentos  sobre  os  procedimentos  de  admissão  de  pacientes  e  para  a  prestação  de  ações  assistenciais  de 
enfermagem;  administração  de  medicação  prescrita;  anotações  em  prontuários;  para  efetuar  a  manutenção,  conservação,  e  limpeza  de 
equipamentos e aparelhos de sua unidade de serviço. Conhecimento das ações administrativas de enfermagem e para a prestação de assistência 
conforme protocolos estabelecidos para os  sítios  funcionais, bem como para participar e auxiliar a equipe multiprofissional na execução dos 
procedimentos pertinentes. Conhecimentos sobre formas de acolhimento em tempo integral; Execução das atividades pertinentes às atribuições 
do Técnico de Enfermagem, conforme estabelecido na Lei nº 7498/86 artigos 12 e 15 e decreto 94.406/87 artigos 10 e 13. Conhecimentos sobre 
a legislação para o exercício legal da profissão e sobre o código de ética da enfermagem. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições 
do cargo. 
 
2.5.9 TELEFONISTA: Noções de PABX; noções de internet e intranet; noções de uso dos serviços de telefonia; noções de software de controle de 
ligações. Qualidade no atendimento. Meios de comunicação; ética profissional; noções de Informática; noções básicas de higiene e segurança do 
trabalho; noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. 
3. NÍVEL SUPERIOR  
 
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. A estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. 
Divisão silábica. Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Regência (verbal e nominal). Concordância (verbal 
e nominal). Estrutura do período simples e composto. Fonética e Fonologia: encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia – classes 
de  palavras:  artigo,  substantivo,  adjetivo,  pronome,  numeral,  verbo  e  suas  flexões;  advérbio,  conjunção,  preposição  e  interjeição.  Poética. 
Versificação. Elementos de comunicação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição e 
funções da linguagem. 
 
3.2 ATUALIDADES: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades. Políticas públicas. 
Direitos  sociais.  Ética  e  cidadania. Qualidade  de  vida. Meio  Ambiente.  Ecologia.  Proteção  e  preservação  ambiental.  Fauna  e  flora. Mundo: 
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continentes,  divisão  política  e  geográfica,  países,  capitais,  oceanos, mares,  rios  e  lagos.  Cenário  internacional:  cultura,  economia,  política, 
ambiente. Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização. Informática. Fenômenos recentes ligados à internet: redes 
sociais,  comunidades  virtuais,  novas  tecnologias,  equipamentos,  aparelhos,  formatos  e  padrões.  Interesse  geral:  assuntos  nacionais  ou 
internacionais,  amplamente  veiculados,  nos  últimos  dois  anos,  pela  imprensa  falada  ou  escrita  de  circulação  nacional  ou  local,  pelo  rádio, 
televisão, jornais e/ou revistas e pela internet.  
 
3.3 SAÚDE PÚBLICA: Políticas de Saúde: Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle 
social,  Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e  tratamento, 
Modelo Assistencial, Planejamento e programação  local de  saúde, Política Nacional de Humanização; Constituição Federal  /88, Seção  II  ‐ Da 
Saúde, Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990, Pacto pela Saúde), Política Nacional de Atenção Básica à Saúde‐ 
Portaria  648/2006,  Núcleos  de  Apoio  à  Saúde  da  Família‐  Portaria  154/2008.  Sistema  Único  de  Saúde:  Princípios  e  diretrizes,  participação 
popular, organização da atenção básica, operacionalização da Assistência à Saúde e financiamento. Planejamento e programação local em saúde: 
enfoque estratégico. Sistemas locais de saúde, distrito sanitário, conceitos básicos de demografia e bases territoriais. Acolhimento: Processo de 
trabalho  em  saúde  usuário  centrado.  Epidemiologia  e  Sistemas  de  Informação:  Bases  conceituais,  processo  saúde  –  doença  (fatores 
determinantes  e  desencadeadores), Medidas  de morbi‐mortalidade,  Epidemiologia  das  doenças  infecciosas  e  não  infecciosas  que  causam 
impacto  na  qualidade  de  vida,  doenças  preveníveis  por  imunização,  Vigilância  Epidemiológica  (aspectos  teóricos  e  operacionais  ‐  inquérito 
epidemiológico  e  notificação  de  doenças),  Sistemas  de  Informação  e  Indicadores  de  Saúde.  Estratégias  de Organização  da  Atenção  Básica: 
Programa de Agentes Comunitários e Saúde da Família, Trabalho em equipe multidisciplinar. BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, 
Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 
20/09/1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, 
de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização  da  Atenção  Básica  para  o  Programa  Saúde  da  Família  (PSF)  e  o  Programa  Agentes  Comunitários  de  Saúde.  Disponível  em 
http://www.saude.gov.br/dab  BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Regionalização  da  assistência  à  saúde:  Aprofundando  a  descentralização  com 
equidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde  ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002, e 
regulamentação  complementar).  2ª  ed.  rev.  atual.  Brasília:  MS;  2002.  Série  A:  Normas  e  Manuais  Técnicos.  BRASIL,  Ministério  da 
Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças  Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 
2005.  (Disponível  no  endereço  eletrônico www.saude.gov.br/svs  –  relação  completa  de  publicação)  BRASIL. Ministério  da  Saúde.  Secretaria 
Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e  trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília  ‐ 
Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e 
Participativa para o SUS – ParticipaSUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br  
 
3.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
3.4.1 ASSISTENTE SOCIAL: Mundialização do capital e suas repercussões. Constituição e (contra) reforma do Estado brasileiro. Questão Social e 
suas múltiplas expressões. Política social no Brasil: história, fundamentos e intervenção profissional nas políticas setoriais. Trajetória histórica da 
Seguridade  social e desafios para o  Serviço  Social na  contemporaneidade. História do  Serviço  Social no Brasil. Debate  teórico‐metodológico, 
ético‐político e  técnico‐operativo do  Serviço  Social. Pesquisa,  consultoria e Assessoria em  Serviço  Social e  Saúde. Aspectos  contemporâneos 
sobre  família e sociedade. Serviço Social e  interdisciplinaridade.  Instrumentalidade do Serviço Social. Reforma sanitária e política de saúde na 
atualidade. A atuação do Serviço Social nas instituições de Saúde. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções relacionadas ao trabalho 
profissional do Assistente Social. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
3.4.2  ENFERMEIRO:  Administração  do  serviço  de  enfermagem:  características,  objetivos,  planejamento,  organização,  comando,  controle, 
avaliação  e  treinamento  em  serviço.  Assistência  à  criança:  recém‐nascido  normal,  prematuro  e  de  alto  risco,  puericultura,  controle  de 
nascimento e desenvolvimento. Assistência à mulher: da  reprodução humana ao  trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de 
problemas  clínicos  e  cirúrgicos.  Assistência  ao  idoso:  cuidados  durante  a  internação,  admissão,  alta.  Assistência  nas  doenças 
crônico‐degenerativas,  a  saúde  do  trabalhador  (noções  sobre  doenças  ocupacionais).  Assistência  nas  urgências  e  emergências:  primeiros 
socorros, hemorragias, choques, traumatismos, desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, materiais e soluções utilizadas, cuidadas, 
tipos de esterilização,  indicações. Código de deontologia,  Lei do exercício profissional. Conhecimentos de anatomia,  fisiologia, microbiologia, 
embriologia, farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, Medidas preventivas, imunização (rede de 
frio,  tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração, esquema de vacinação do Ministério da Saúde). 
Legislação do Sistema Único de Saúde  ‐ SUS. Política de saúde. Código de Ética Profissional. Atendimento Pré‐hospitalar do politraumatizado: 
ABCDE do trauma; Transporte do politraumatizado; Cinemática do trauma; Epidemiologia do trauma; Resgate veicular: atendimento de urgência 
e  emergência  frente  aos distúrbios  cardiovasculares, neurológicos, metabólicos,  respiratórios,  gineco‐obstétricos, pediátricos  e psiquiátricos. 
Traumatismos não intencionais, violência e suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, craniencefálico, de coluna, músculoesquelético, 
torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico‐químicos e trauma. Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações 
especiais  de  ressuscitação:  hipotermia,  afogamento,  parada  cardíaca  associada  ao  trauma,  choque  elétrico  e  eletrocussão,  emergências 
cardiotoxicológicas.  Princípios  gerais  de  biossegurança. Aspectos  éticos  e  deontológicos  do  exercício  da  Enfermagem.  Conhecimentos  sobre 
assistência a pacientes; curativos; vacinação e injeções; administração de medicamentos; esterilização de material de enfermagem; socorros de 
urgência; higienização de pacientes; elaboração de relatórios;  legislação e regulamento da profissão. A educação em saúde na prática da ESF; 
Sistema  de  informação  da  atenção  básica.  Processo  Atuação  do  Enfermeiro  nos  programas  Ministeriais:  PNI;  Hanseníase,  Tuberculose, 
Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Pré‐natal. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança e do RN (pré‐termo, termo e pós‐termo). 
Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis. Saúde da família na busca da humanização e da ética 
na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Atenção da equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica e 
Sanitária. Administração das assistências de enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças  infecto‐contagiosas e parasitárias. Doenças 
endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no domicílio. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e assistência de 
enfermagem em domicílio. Visitas Domiciliares. Processo de supervisão e  instrução dos Auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de 
Saúde.  Trabalho  em  equipe multiprofissional.  Relacionamento  Interpessoal.  Assistência  de  enfermagem  aos  pacientes  em  situações  clínicas 
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cirúrgicas  relativas  aos  sistemas  cardiovascular,  grastro‐intestinal,  respiratório,  renal, músculo‐esquelético,  neurológico  e  endócrino. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
3.4.3 FARMACÊUTICO: Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar; Fármaco‐economia; Fármaco‐vigilância; Farmacologia aplicada; Legislação 
ética  e  bioética  em  Farmácia Hospitalar;  Assistência  Farmacêutica;  Seleção  e  padronização  de medicamentos;  Programação  e  aquisição  de 
produtos farmacêuticos; Logística, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos; Métodos de controle de estoque; Sistema de 
distribuição de medicamentos; Prescrição e dispensação de medicamentos; Atenção de Farmacêutica; Registros de produtos sujeitos a controle 
especial;  Formas  farmacêuticas;  Vias  de  administração  de  medicamentos;  Absorção,  metabolização  e  eliminação  de  medicamentos; 
Farmacotécnica:  fórmulas  magistrais,  oficiais  e  especialidades  farmacêuticas  sólidas,  semi‐sólidas  líquidas; Misturas  intravenosas,  nutrição 
parenteral e manipulação de citostáticos; Formas  farmacêuticas estéreis; Cálculos em Farmácia Hospitalar; Portarias, normas e  resoluções da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Medicamentos genéricos; Boas práticas de dispensação de medicamentos; Programas de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde – SUS. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
3.4.4  FISIOTERAPEUTA:  Fundamentos  de Medicina  Física  e  de  reabilitação.  Atendimentos  de  pessoas  com  incapacitações.  Avaliações  em 
reabilitação. Avaliação eletrodiagnóstica. Reabilitação de doenças sistêmicas: cardíaco, pulmonar, circulatório. Sistema nervoso. Sistema límbico; 
Articulações. Coluna  vertebral. O paciente  com dor  crônica. Modalidades  físicas. Órtese e prótese.  Fisioterapia em pré e pós‐operatório nas 
seguintes áreas:  fisioterapia em ortopedia e  traumatologia,  fisioterapia em neurologia,  fisioterapia em pediatria,  fisioterapia cardiovascular e 
fisioterapia respiratória; Fisioterapia na saúde do trabalhador. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
3.4.5  PSICÓLOGO:  Avaliação  psicológica:  fundamentos  da medida  psicológica.  Instrumentos  de  avaliação:  critérios  de  seleção,  avaliação  e 
interpretação  dos  resultados.  Técnicas  de  entrevista;  Psicologia  do  desenvolvimento:  o  desenvolvimento  normal;  Psicopatologia  do 
desenvolvimento; Processo  saúde‐doença: doenças  crônicas e doenças agudas; modelo biomédico e modelo biopsicossocial de  saúde; Ações 
básicas de saúde: promoção; prevenção; reabilitação; barreiras e comportamentos de saúde; níveis de atenção à saúde; Psicologia da saúde: a 
instituição hospitalar; ética em saúde e no contexto hospitalar; Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde; 
Psicoterapia individual e grupal; Delimitação histórica do campo teórico da Psicopatologia: a visão da Psicopatologia Clínica, da Psiquiatria e da 
Psicanálise. O plano  sintomatológico  e o  estudo das  funções psíquicas: o  exame psíquico para  avaliação  sintomatológica do  estado mental. 
Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas. Psicopatologia médica: a questão do diagnóstico e do prognóstico; Critérios 
diagnósticos do DSM‐IV e da CID‐10: procedimentos, alcances e limites. A linhagem estrutural neurótica de personalidade: aspectos psicológicos 
e metapsicológicos. A  linhagem estrutural psicótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. As organizações  limítrofes de 
personalidade:  aspectos psicológicos e metapsicológicos. Psicopatologia e desenvolvimento emocional  infantil. A  família e  a doença mental: 
diferentes  leituras, principais discussões. A  família e a doença mental: abordagens terapêuticas. A reforma psiquiátrica como um olhar para a 
saúde  mental:  movimentos,  questões  sociais  e  políticas  da  área.  A  Psicopatologia  e  o  trabalho  multidisciplinar.  Avanços  e  tratamentos 
alternativos  ao  paciente  com  transtornos  graves:  hospital  dia, moradia  assistida,  acompanhamento  terapêutico.  Política Nacional  de  Saúde 
Mental, Uso Abusivo de Álcool e Drogas. Reforma Psiquiátrica Brasileira. Desinstitucionalização. 


