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Anexo 3 – Provas e Programas
Cargos de Nível Médio:
Todos os Cargos de Nível Médio-Técnico terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 12
(doze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais - 12 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação;
Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de
tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA - 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros
simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau;
Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial; Logaritmo; Progressão aritmética e
progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento,
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de
Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.
Todos os Cargos de Nível Médio-Técnico terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com
20 (vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos - 20 Questões
Atendente de Unidade de Saúde
Noções básicas de segurança e higiene no trabalho. Recepção: informações, encaminhamento,
atendimento a clientes, registro, manuseio e transmissão de informações. Atendimento ao telefone:
recepção/transmissão de recados e informações, transferência de ligações, utilização do telefone e cuidados
com o aparelho. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância
do autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de
conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais
de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções.
Meios modernos de comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da organização, imagem
profissional, sigilo e postura. Princípios e diretrizes do SUS. CONHECIMENTOS DE MICROINFORMÁTICA:
Sistema Operacional Windows, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Office.
Técnico de Enfermagem
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº
94406/87. Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº
195/97. Sistema Único de Saúde - SUS: a Constituição Federal de 1988 Artigos 196 a 200 e a Leis Orgânicas
da Saúde - Lei 8080/90 e 8142/90. Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. Direitos da criança e do
adolescente. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de assepsia: noções de
microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções
universais. Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções,
mecânica corporal, terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação,
hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroeletrolítico,
balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia capilar, coleta de material para exames laboratoriais.
Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do sistema nervoso central, respiratório, gastrointestinal,
cardiovascular, endócrino, esquelético; pré-trans e pós-operatório; urgências e emergências; terapia
intensiva, hemodiálise. Cuidados de enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer
colo-uterino e mama; doenças sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria:
avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente; doenças prevalentes na infância
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(afecções respiratórias, diarréia, desidratação, desnutrição, verminose, ); distúrbios neurológicos, cardíacos,
gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino; doenças infecto-contagiosas; terapia intensiva; urgências e
emergências (parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras,
envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré- trans e pós operatório. Imunização:
esquema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças preveníveis por imunização. Notificação
compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia: princípios gerais; cuidados básicos na utilização das
principais armas terapêuticas (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia).
Técnico em Higiene Dental
SUS: princípios, diretrizes, legislação, nomes operacionais e portarias (Leis 8080/90 e 8142/90); Programas
do Ministério da Saúde; Estratégia da Saúde da Família, visão de equipe multidisciplinar, organização do
programa e sua inserção no SUS (Portaria 648/06); Conhecimentos inerentes às atribuições do cargo; SIAB
como instrumento de trabalho da equipe de saúde da família; Noções de biossegurança (equipamento de
proteção individual, imunização, etc.); Ética e Legislação no Trabalho; Limpeza, desinfecção e esterilização
de material; Manuseio da comunicação na assistência em odontologia; Noções básicas anatomia dental;
Noções de higiene bucal, métodos de higienização e dieta; Noções básicas de microbiologia, inflamação e
infecção; Identificação dos elementos de suporte dentário; Funções da mastigação na digestão; Noções
sobre cárie dentária: etiologia, prevenção e controle; Materiais dentários suas especificações e manipulação;
Radiologia.
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