ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – LINGUA PORTUGUESA – PARA TODOS OS CANDIDATOS
1. Compreensão e interpretação de texto;2. Tipologia textual;3. Ortografia oficial;4. Acentuação
gráfica;5. Emprego das classes de palavras;6. Emprego do sinal indicativo de crase;7. Sintaxe da
oração e período;8. Pontuação;9. Regência e concordância nominal e verbal;10. Significação das
palavras;11. Colocação pronominal;12. Vozes verbais;13. Conectores.
II – LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS - PARA TODOS OS CANDIDATOS
1. Lei Federal nº 8.080/1990 Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no
7.508, de 28 de junho de 2011. 2 Determinantes sociais da saúde. 2. Lei Federal nº 8.142/1990.
3. Constituição Federal art. 196 a 200. 4. Pacto pela Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 - Divulga o
Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido
Pacto. 5. Portaria nº 2436/GM/2017 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica. 6 Evolução
histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 7 Controle social no SUS.
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO POLICLÍNICA/MATERNIDADE
PLANTONISTA 30H, ENFERMEIRO PLANTONISTA SAMU 30H e ENFEREMIRO UBS 30H
1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem –
Análise crítica. 3. Bioética. 4. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na
Enfermagem. 5. Administração dos Serviços de Enfermagem. 6. Normas, Rotinas e Manuais –
elaboração e utilização na enfermagem. 7. Enfermeiro como líder e agente de mudança. 8.
Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 9. Sistematização da Assistência de
Enfermagem. 10. Política Nacional de Atenção às Urgências. 11. Assistência de enfermagem em
nível ambulatorial. 12. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de
imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para IST e AIDS, para
hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. 13. Planejamento da
assistência de enfermagem. 14. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem.
15. Emergências clínico‐cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 16. Primeiros socorros. 17.
Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e
interdisciplinar. 18. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da
saúde. 19. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis/MS.

III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO 40 H
1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem –
Análise crítica. 3. Bioética 10. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis
- 2007 5. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/MS. 11. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais /MS. 12. Portaria no 204, de 17 de fevereiro de 2016 que Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo
o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. 13. Procedimentos técnicos e
NN. 2018.02.000464
Rua Cais do Apolo, 925 - CEP 50030903, Recife-PE
22 / 38

avaliação de sistemas de vigilância epidemiológica; 10. Sistemas de informação em saúde e
vigilância epidemiológica/MS.

III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO USF 40 H
1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem –
Análise crítica. 3. Bioética. 4. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na
Enfermagem. 5. Administração dos Serviços de Enfermagem. 6. Normas, Rotinas e Manuais –
elaboração e utilização na enfermagem. 7. Enfermeiro como líder e agente de mudança. 8.
Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 8. Acolhimento na Atenção Primária
à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho, trabalho em
equipe, 9. Ferramentas e conceito da Saúde da Família: conceito de territorizalização, visita
domiciliar 10.Anotações e registros de enfermagem 11. Sistematização da Assistência de
Enfermagem. Educação em Saúde e intersetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de
atividades de Educação em Saúde. 12. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa
nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para IST e
AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético; 13. Saúde
sexual e reprodutiva na atenção básica; promovendo a saúde sexual e a saúde reprodutiva na
diversidade 14.Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis 15.
Planejamento da assistência de enfermagem. 16. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática. 17.
Consulta de enfermagem. 18. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem.
19. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofis sional e
interdisciplinar. 20. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da
saúde.
III-CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
–
TÉCNICO
DE
ENFERMAGEM
POLICLÍNICA/MATERNIDADE PLANTONISTA 30 H, TÉCNICO EM ENFERMAGEM UBS 30 H,
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA SAMU 30 H e TÉCNICO EM ENFERMAGEM
OPERADOR DE MOTOLÂNCIA SAMU 30 H
1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. Uso de material estéril. 4.8. Princípios básicos quanto a limpeza,
desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos. 5. Noções de controle de infecção
hospitalar. 6. Procedimentos de enfermagem. 6.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia,
aerossolterapia e curativos. 6.2. Administração de medicamentos. 6.3. Coleta de materiais para
exames. 7. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 7.1 Conceitos de emergência e
urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico de enfermagem
em situações de choque, parada cardio respiratória, 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1.
Política Nacional de Imunização. 8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e
sexualmente transmissíveis. 8.3. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes,
doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose,
arboviroses e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de assistência integrada a
saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área
de saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho.
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM UPINHA/USF 40 H
1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do
processo de trabalho, trabalho em equipe, 2. Ferramentas e conceito da Saúde da Família:
conceito de territorizalização, visita domiciliar 4.Anotações e registros de enfermagem 4. Técnicas
básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, sondagens, aspirações ,
NN. 2018.02.000464
Rua Cais do Apolo, 925 - CEP 50030903, Recife-PE
23 / 38

nebulização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastro-intestinal, banho no leito, peso mensuração, aplicações de medicações (vias e técnicas), medicação parenteral, venóclise,
curativos, posição para exames, alimentações e coleta de material para exames 6. Princípios
básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos 7. Assistência
de Enfermagem à mulher. 8. Assistência de enfermagem na atenção à criança e ao adolescente.
08. Assistência de enfermagem no controle de pacientes e de comunicantes em doenças
transmissíveis (tuberculose, hanseníase, cólera, infecção pelo HIV, sífilis, hepatite, meningite,
arboviroses e leptospirose) 9. Assistência ao paciente portador de: hipertensão arterial, diabetes,
outras doenças crônicas, abordagem do paciente acamado (cuidados no acidente vascular
cerebral). 10. Imunizações: esquema básico de vacinação, teste tuberculínico, prevenção e
controle de infecções 11. Ética e legislação profissional.

NN. 2018.02.000464
Rua Cais do Apolo, 925 - CEP 50030903, Recife-PE
24 / 38

