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ANEXO I - PROGRAMA DE PROVAS 
 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; Dígrafos; Adjetivo; Pontuação; Substantivo – 
gênero, número, grau; Separação de sílabas; Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e Interpretação de texto. 
 
MATEMÁTICA: Adição, subtração, divisão e multiplicação de números inteiros e fracionários; Porcentagem; Geometria; 
Medidas: de comprimento, de superfície, de capacidade, de massa, de tempo. 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO ( * ) 
 

( * ) Atenção verificar também os respectivos programas de conhecimentos específicos 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão Silábica; Acentuação Gráfica; Emprego do hífen; Ortografia; Pontuação; 
Processos de Formação das Palavras; Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: emprego e colocação; 
Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Crase; Interpretação de texto; 
Análise Sintática; Análise Morfológica; Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos R, N, inteiros; Expressões Algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e 
Inequação do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Compostos; 
Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus; Geometria; Relações e funções; Sistema decimal de medidas: 
Unidade de comprimento e superfície; Área das Figuras Planas. 
 
 
 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos em Informática: WORD, EXCEL E INTERNET. 
 
Noções elementares de atos administrativos: 
- Requisitos do ato administrativo 
- Atributos do ato administrativo 
- Perfeição, validade e eficácia dos atos administrativos. 
- Espécies e convalidação de atos administrativos 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA ATOS E PODERES ADMINISTRATIVOS:  
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, Edição atualizada. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, Edição atualizada.



  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
I   - Ética Profissional. 
    - Código de ética profissional. 
    - Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN  e COFEN). 
    - Fundação de Auxiliar de Enfermagem na equipe de saúde. 
II  - Introdução à Enfermagem: 
    - Necessidade básicas e essenciais do ser humano. 
    - Cuidados higiênicos com os pacientes. 
    - Higiene das mãos. 
    - Prontuário do pacientes. 
    - Sinais vitais. 
    - Mensuração de peso e altura. 
    - Controle das eliminações urinárias e intestinais. 
    - Posição para exames. 
    - Prevenção de deformidades e escaras de decúbitos. 
    - Preparo e manuseio de materiais estéreis. 
    - Colheita de materiais para exames de laboratórios. 
    - Oxigenoterapia, inaloterapia e exercícios respiratórios. 
    - Sondagem vesical. 
    - Sondagem gástrica.  
    - Entroclisma. 
    - Técnicas de curativos e colocação de ataduras. 
   - Medicações - princípios e técnicas de aplicações - via oral, intramuscular, endovenosa, subcutânea, instalações e 

tópicos. Administração, dosagem e cálculos. 
   - Nutrição e dietoterapia: conceito de nutrição, nutrientes, alimentação, dietoterapia, dietas para as diversas infecções 

do organismo. 
III  - Enfermagem Médica e Cirúrgica: 
    - assistência de enfermagem a pacientes apresentando sinais e sintomas de: dor, febre, edema, dispnéia, disfagia, 

azia, náuseas, vômitos, hematemese, melena, diarréia, desinteria, desidratação, constipação, flatulência e icterícia. 
    - Métodos de desinfecção e esterilização. 
    - Assistência de enfermagem a pacientes portadores de moléstias infecto-contagiosas. 
    - Etiologia - profilaxia de moléstia infecto-contagiosas mais comuns no brasil: sarampo, rubéola, coqueluche, difteria, 

escarlatina, varicela, parotidite, febre, tifóide, tétano, hepatite, dengue, febre amarela e meningite. 
   - Técnicas de isolamento. 
   - Assistência de enfermagem em atendimento de urgência: hemorragia, ferimentos, fraturas e luxações, choque 

elétricos; queimaduras, parada cárdio-respiratória, intoxicação e envenenamentos, picadas e mordeduras de 
animais, politraumatismo, transporte de acidentados, corpos estranhos e convulsões. 

IV  - Enfermagem Materno-Infantil: 
     - Assistência de enfermagem às gestantes, parturientes, puérperas. 
     - Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança sadia e à criança doente. 
V   - Enfermagem de Saúde Pública: 
     - Noções gerais de Saúde Pública; conceito de saúde e saúde pública. 
     - Notificação compulsória. 
     - Imunizações - ativa e passiva. 
     - Saneamento básico - sistema de água, esgoto, destino de lixo. 
     - Parasitose intestinal. 
     - Calendário de vacinação, segundo normas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 
     - Assistência a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorréia, condiloma e cancro mole. AIDS. 
- Noções de trabalho em equipe. 

 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

- Manual Saúde Reprodutiva de Adolescentes – Uma Estratégia para Ação – OMS – FNUAP/UNICEF 
- Deontologia da Enfermagem – Medicação – Manual de Drogas e Soluções – Autor: Ivo Gelain 
- Imunização 
- Manual de Normas de Programa de Imunização 
 
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 
- Manual de Treinamento a capacitação de pessoal em vacinação. 
- Ministério da Saúde 
- Atendimento Integrado à Saúde e Desenvolvimento da Criança 
- Ministério da Saúde/ Fundação Nacional de Saúde 
- Curativo 
- Fundamentos em Enfermagem 
- Autoras: Emília Eni Kawamata e Júlia Ikeda Fortes 



  
- Desinfecção e Esterilização 
- Ministério da Saúde 
- Enfermagem em Pronto Socorros 
- Enfermagem em Emergência 
- Autora: Júlia Ikeda Fortes 
- Normas de Atenção Integral à Saúde do Adolescente 
- Ministério da Saúde 
- Trabalhando com gestantes 
 
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 
- Manual de Assistência ao Planejamento Familiar 
- Ministério da Saúde 
- Controle das doenças transmissíveis no homem 
- Relatório oficial da Associação Americana de Saúde Pública 
- Organização Pan-Americana de Saúde 
- Manual para viver o amor 
- Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
- Ministério da Saúde 
- Medidas vitais – Um desafio de comunicação 
- UNICEF – OMS – UNESCO  
- Manual de Assistência e Controle das Infecções Respiratórias Aguda 
- Ministério da Saúde 
- Manual para prevenir a violência – Um desafio para profissionais da saúde 
- Fundação Osvaldo Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública/Centro Latino Americano de Estudos de Violência Saúde  
- Orientações básicas para o diabético – Educação e Saúde 
- Ministério da Saúde 
- O Câncer – Manual de Prevenção. Autor: Roberto Cézar  De Conti 
- Prevenção e controle de doenças com alimentação. Autora: Dra. Jocelem Mastrodi Salgado 



  
ENFERMEIRO 

Atualidades 
Atualidades noticiadas em rede nacional e internacional veiculadas pelos meios de comunicação e de importância no 
meio social. 
Conhecimentos Específicos 
Metodologia do processo de enfermagem e o raciocínio crítico na sistematização da assistência de enfermagem 
Enfermagem em central de material e esterilização, centro cirúrgico e recuperação pós-anestésica 
Assistência de enfermagem aos pacientes com diagnósticos clínicos e cirúrgicos 
Assistência de enfermagem em pediatria e neonatologia 
Assistência de enfermagem em urgências e emergências 
Assistência de enfermagem em psiquiatria 
Assistência de enfermagem em saúde pública e programas de saúde do Ministério da Saúde 
Assistência de enfermagem em obstetrícia e ginecologia 
Administração e gerenciamento em enfermagem 
Enfermagem em saúde do trabalhador 
Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar 
Vigilância em saúde 
Legislações regulamentadoras do exercício profissional da enfermagem 
Competências do Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
Comunicação e pesquisa em enfermagem 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
www.saúde.gov.br  
http://www.who.int/en 
www.anvisa.gov.br
http://www.cns.org.br 
www.hospvirt.org.br
www.inca.gov.br
http://www.paho.org
http://www.mte.gov.br 
www.bancodeorgaos.org.br  
www.aids.gov.br  
www.corensp.org.br
www.abntdigital.com.br  
 
BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica 9, ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. v. 1, 2, 3 e 4. 
CARPENITO, L.J. Diagnóstico de Enfermagem: aplicação à prática clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.  
CARPENITO, Lynda Juall. Diagnóstico de enfermagem: aplicação à prática clínica. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução n. 240, de 30 de maio de 2000. Aprova o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem e dá outras providencias. Disponível em: 
http://www.corenrj.org.br/site/legislacao_resolucoes_cofen.htm 
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2005-2006/Nort American Nursing Diagnosis 
Association; tradução Cristina Correa. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
GOLDENZWAIG, N.R.S.C. Administração de Medicamentos na Enfermagem, 5ª ed. Editora Guanabara Koogan, 2005-
2006.  
JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; DOCHTERMAN, J.M.; MAAS, M.; MOORHEAD, S. Diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem: ligações entre NANDA, NOC e NIC, tradução Ana Thorell. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
KURCGANT, P. Gerenciamento em enfermagem. São Paulo: Guanabara Koogan, 2005. 
POTTER, P.A.; PERRY A.,G. Grande tratado de enfermagem: prática clínica e prática hospitalar. 3. ed. Santos Editora, 
2002. 
STEFANELLI, M. C; CARVALHO, E. C. A Comunicação nos diferentes contextos da Enfermagem. Barueri: Manole Ltda, 
2005.156p. 

http://www.sa%C3%BAde.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/
http://www.hospvirt.org.br/
http://www.inca.gov.br/
http://www.paho.org/
http://www.bancodeorgaos.org.br/
http://www.aids.gov.br/
http://www.corensp.org.br/


  
MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 
− Hipertensão Arterial – Programa de Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde 
− Insuficiência Cardíaca 
− Insuficiência Coronária: Aguda; Crônica 
− Válvulopatias 
− Cardiopatia Congênita 
− Arritmia Cardíaca 
− Endocardite infecciosa 
 
− Politíca de Saúde no Brasil. 
− Sistema Único de Saúde (SUS). 
− Municipalização da Saúde. 
− Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS.  
− Indicadores de Saúde Gerais e Específicas. 
− Direito do Usuário SUS – Cartilha do Ministério da Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
HARRESON.  Princípios da Medicina Interna . 12ª ed. Guanabara Koogan 
BRAUNWALD Tratado de medicina Cardio-vascular. 5ª ed. Rocca  
Conselho Brasileiro de Hipertensão Arterial da Soc. Brasileira de Cardiologia 
 
 
 
 
 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 
- Anatomia, Histologia e Embriologia: da órbita, pálpebras, vias lacrimais, musculatura intríseca e extrínseca ocular, 
conjuntiva, esclera, córnea, cristalino, úvea e retina. 
- Neuroanatomia: vias ópticas, sistema óculomotor, sistema nervoso autômono ocular, vias de sensibilidade ocular e 
orbital. 
- Fisiologia do olho e da visão 
- Óptica, física e fisiologia: óptica a vícios de refração, aparelhos ópticos, acuidade visual, refratometria, afacia, 
prescrição de óculos, prescrição e adaptação de lentes de contacto. 
- Citologia, Microbiologia e imunologia ocular 
- Propedêutica oftalmológica geral 
- Farmacologia e princípios gerais de Terapêutica Oftalmológica 
- Patologia e terapêutica médica e cirúrgica: da órbita, pálpebras, conjuntiva, aparelho lacrimal, córnea, esclera, 
cristalino, úvea, musculatura extrínseca, retina, vítreo, no glaucoma e em neuro-oftalmologia. 
- Doenças oculares de caráter genético  
- Epidemiologia das doenças oculares 
- Oftalmologia Sanitária 
- Oftalmologia Preventiva 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
BICAS, HARLEY E. A. Oftalmologia: fundamentos. São Paulo: Contexto, 1991. 
KANSKI, Jack J. Oftalmologia Clínica. Edición en español. Madrid: Mosby/Doyma Libros S.A.1996 
BELFORT, Rubens Jr.; KARA, José Newton: Córnea Clínica-cirúrgica. São Paulo: Roca, 1996. 
CULLOM, Douglas R.; CHANG Benjamin. The Wills eye  manual: Office and emergency room diagnosis and treatment of 
eye disease. 2ª ed. Philadelphia: JB Lippincott Company, 1994. 
 



  
MÉDICO CIRURGIÃO 

 
− Antibióticos em cirurgia 
− Respostas endócrino-metabólicas ao trauma 
− Equilíbrio hidrosalino e ácido básico 
− Infecção cirúrgica 
− Parada cardíaca 
− Insuficiência respiratória aguda 
− Hemorragia, distúrbio de coagulação, terapêutica 
− Anestesia, aspectos gerais, bloqueios, anestesia local e geral 
− Obstruções intestinais 
− Afecções cirúrgicas da mama 
− Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão 
− Afecções cirúrgicas do estômago 
− Afecções cirúrgicas do pâncreas  
− Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares 
− Afecções cirúrgicas do esôfago 
− Afecções cirúrgicas do intestino  
− Tumores de mama 
− Hérnias de inguinais 
− Úlcera duodenal 
− Choque  
 
 
 

MÉDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA 
 
– Embriologia do sistema ósteo-articular 
– Histologia do tecido ósseo e cartilaginoso 
– Ossificação endocondral e ossificação 

membronoso 
– Circulação sangüínea dos ossos 
– Metabolismo do cálcio e do fósforo 
– Fisiologia das paratireóides 
– Formação e absorção de tecido ósseo 
– Enxerto ósseo 
– Biomecânica dos ossos e articulações Choque 
– Antibiótico- terapia 

 
 Ortopedia Geral
Doenças metabólicas ósseas e disfunções das 

glândulas paratireóides 
Infecções ósseas 
Deformidades congênitas 
Distúrbios de desenvolvimento 
Moléstias articulares 
Distúrbios neurológicos 
Tumores ósseos 
Moléstias secundárias 
Moléstias do tecido fibroso 
Moléstias ósseas não classificadas 

Distúrbios vasculares periféricos 

Ortopedia Regional
– Coluna cervical 
– Região Cervicobraquial 
– Ombro 
– Cotovelo 
– Punho e mão 
– Coluna Dorsolombar 
– A pelve 
– Quadril  
– Joelho 
– Tornozelo 
– Pé 

 
Assuntos gerais
– Isótopos radioativos em ortopedia 
– Amputações 
– Enxertos de pele 
– Traumatologia 
– Fraturas e luxações em geral 
– Ferimento na mão 
– Lesões dos tendões flexores dos dedos 

 

 
 



  
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

 
– Princípios físicos dos diagnósticos ultrasonográficos 
– Equipamentos ultrasonográficos 
– Anatomia seccional 
– Ultra-sonografia dos vasos 
– Ultra-sonografia do fígado e do sistema biliar 
– Ultra-sonografia do pâncreas 
– Ultra-sonografia do baço 
– Ultra-sonografia dos rins e vias urinárias 
– Ultra-sonografia dos órgãos reprodutores femininos e masculinos 
– Ultra-sonografia mamária 
– Ultra-sonografia gravídica 
– Ultra-sonografia encefálica 
– Ultra-sonografia oftálmica 
– Ultra-sonografia dos músculos, tendões, fáscias e etc. 
– Demais estudos ultrasonográficos humanos 
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