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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. à apreensão do significado global dos textos; 

2. ao estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais; 

3. ao reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos 

gramaticais no texto, nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e 

textual/discursivo; 

4. à apreensão dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos verbais em 

textos de diferentes gêneros; 

5. à identificação das ideias expressas no texto, bem como de sua hierarquia 

(principal ou secundária) e das relações entre elas (oposição, restrição, 

causa/consequência, exemplificação etc.); 

6. à análise da organização argumentativa do texto: identificação do ponto de vista 

(tese) do autor, reconhecimento e avaliação dos argumentos usados para 

fundamentá-lo; 

7. à dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto; 

8. ao reconhecimento das diferentes “vozes” dentro de um texto, bem como dos 

recursos linguísticos empregados para demarcá-las; 

9. ao reconhecimento da posição do autor frente às informações apresentadas no 

texto (fato ou opinião; sério ou ridículo; 

10. concordância ou discordância etc.), bem como dos recursos linguísticos 

indicadores dessas avaliações; 

11. à identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em 

determinados contextos; 

12. à identificação dos recursos coesivos do texto (expressões, formas pronominais, 

relatores) e das relações de sentido que estabelecem; 

13. ao domínio da variedade padrão escrita: normas de concordância, regência, 

ortografia, pontuação etc; 

14. ao reconhecimento de relações estruturais e semânticas entre frases ou 

expressões; 
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15. à identificação, em textos de diferentes gêneros, das marcas linguísticas que 

singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais ou de registro. 

 

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 

1. Resolução de problemas envolvendo números reais, conjuntos, contagem e 

porcentagem. Sistemas de duas equações e duas incógnitas, equação do 

primeiro grau, regra de três simples e sequências. Área, volume e capacidade. 

Cálculo da média, leitura e interpretação de dados representados em tabelas e 

gráficos 

 

INFORMÁTICA 

1. Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer para 

as versões do Windows 7, 8 ou 10. 

2. Noções básicas de navegação na internet, para as versões do Windows 7, 8 ou 

10. 

3. Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente 

Windows para as versões do Windows 7, 8 ou 10. 

4. Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word 

(versões 2007, 2010 ou 2013). 

5. Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas 

utilizando o Microsoft Excel (versões 2007, 2010 ou 2013). 

6. Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de 

periféricos. 

7. Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais Windows (versões 7, 8 

ou 10). 

8. Noções de segurança em rede (invasão, vírus, spyware, malware e correlatos) e 

segurança da informação. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

1. Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das 

normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. BRASIL. 
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2. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde – Lei n.º 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação 

da saúde e dá outras providências. 

3. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta a Lei n.º 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências. 

4. Conselho Municipal de Saúde: composição e importância – Lei n.º 8.142, de 28 

de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

5. Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 

Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

6. BRASIL. Portaria n.º 2048, de 5 de novembro de 2002. Regulamento Técnico dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 

7. Portaria n.º 2.979, de 12 de novembro de 2019 – Institui o Programa Previne Brasil, 

que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à 

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria 

de Consolidação n.º 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

8. Portaria de Consolidação n.º 4, de 28 de setembro de 2017 – Ministério da Saúde: 

Anexo III – Ações e Serviços de Vigilância em Saúde. 

9. Resolução CNS nº 588, de 12 de julho de 2018 - Ministério da Saúde/Conselho 

Nacional de Saúde  

10. Lei Municipal n.º 9000, de 27 de dezembro de 1996. 

11. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS de 2002. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Processo saúde doença. 
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2. Atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde: acessibilidade, coordenação 

do cuidado, longitudinalidade, abrangência do cuidado. 

3. Políticas públicas de saúde e bases legais do Sistema Único de Saúde. 

4. Atenção domiciliar, abordagem familiar e abordagem comunitária  

5. Abordagem ao idoso e a pessoa com deficiência. 

6. Educação em saúde para o autocuidado apoiado. 

7. Rede de Proteção Atenção às condições crônicas: hipertensão, diabetes, pessoa 

com câncer, saúde mental entre outros. 

8. Atendimento de Enfermagem nas diferentes etapas do ciclo de vida 

9. Atendimento de enfermagem nas doenças cardiovasculares, neurológicos, 

saúde mental, reprodutor, respiratório, vias urinárias, digestório, endócrinos e 

metabólicos, olhos, ouvidos, nariz e garganta, pele, musculoesquelético, 

neurológico, infectocontagiosos e hematológicos. 

10. Programa nacional de imunização: imunização básica de crianças, adultos e 

idosos, rede de frio, calendário de vacinação em Curitiba, eventos adversos. 

11. Medidas antropométricas (circunferência abdominal, estatura, peso, perímetro 

torácico e encefálico), sinais vitais. 

12. Execução de cuidados com pé diabético. 

13. Administração de medicamentos oral, ocular, inalatório e injetáveis. 

14. Aplicação de imunobiológico, coleta de material para exames (urina, fezes, 

sangue e escarro), oxigenoterapia, curativos. 

15. Realização do teste do pezinho (fenilcetonúria, fibrose cística, hipotireoidismo 

congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, deficiência de 

biotinidase). 

16. Curativos limpos e contaminados. 

17. Dispensação na farmácia básica. 

18. Reprocessamento de materiais, prevenção e controle de infecção e 

biossegurança. 

19. Assistência de enfermagem, ás demandas agudas e em urgências e 

emergências: queimaduras, parada cardiorrespiratória, crise convulsiva, corpos 

estranhos, agressão por animais, intoxicações, trauma, reações alérgicas graves 

e choque. 

20. Atenção integral à saúde do trabalhador. 
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21. Aspectos legais e ético da profissão: Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem; Lei n.º 7.498 de 25/06/1986 (Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da enfermagem); e Decreto n.º 94.406/87 (Regulamenta a Lei n.º 

7.498/86). 

22. Assistência de enfermagem nas necessidades humanas básicas: higiene, 

alimentação e conforto ao usuário, segurança 

23. Doenças infectocontagiosas e transmitidas por vetores: HIV/AIDS, hepatites 

virais, Zica, Chikungunya, dengue, tuberculose, hanseníase, coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

CANAIS  

Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais atualizados 

diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados sobre 

concursos de todo o Brasil. Fique ligado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONS ESTUDOS! 

https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.facebook.com/aprovaconcursos


 

 

 


