ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº 6.583, de
29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do
certame.

Cargo: Enfermeiro - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.
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3.

Conhecimentos Específicos
Sistema Único de Saúde – SUS: história, princípios, diretrizes, estrutura, organização das instituições e suas
relações com os serviços de saúde, níveis de assistência à saúde, direitos dos usuários, políticas, ações e
programas de saúde. Política Nacional de Humanização – HUMANIZASUS. Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem. Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem, e dá outras providências, e Decreto Lei nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei
nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências.
Gerenciamento de serviços de enfermagem. Dimensionamento de pessoal em Enfermagem. Planejamento,
programação e elaboração de projetos básicos para aquisição de materiais e insumos em saúde. Planejamento,
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE.
Educação em saúde. Biossegurança. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Plano de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT no Brasil. Assistência de
enfermagem em doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem nos agravos clínicos e cirúrgicos.
Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Assistência
de enfermagem em saúde mental. Assistência de enfermagem na saúde da criança e adolescente, na saúde da
mulher, na saúde do homem e na saúde do idoso. Programa Nacional de Imunizações. Enfermagem na auditoria
dos serviços e da assistência. Noções básicas de auditoria de contas hospitalares. Bioestatística e Enfermagem
Baseada em Evidências.
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