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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
PARA O EMPREGO DE ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA: 
 
PORTUGUÊS: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto literário e não literário, 

narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego 

dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: 

reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos 

de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 

verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. 

Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. 

Vícios de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística 

 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS): Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – Estratégia de Saúde 

da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas 

Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema 

Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem 

Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de 

Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; 

Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória; 

Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

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 em psiquiatria. 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). Programa de Saúde da Família – PSF. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições 

do emprego 

 

 


