
CONCURSO PÚBLICO 13/2014 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
ANEXO III DO EDITAL Nº 04 - EBSERH - ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa

1. Interpretação de texto. 2. Conhecimento de língua: ortografia/acentuação gráfica; classes de palavras: substantivo: classificação,

flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e grau; advérbio: classificação, locução adverbial e grau; pronome: classificação, emprego

e colocação dos pronomes oblíquos átonos; verbo: classificação, conjugação, emprego de tempos e modos; preposição e conjunção:

classificação e emprego; estrutura das palavras e seus processos de formação; estrutura da oração e do período; concordância verbal

e  nominal;  regência  verbal  e  nominal,  crase.  Pontuação;  figuras  de  linguagem  (principais);  variação  linguística:  as  diversas

modalidades do uso da língua.

Raciocínio Lógico e Matemático

1 Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 2

Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Legislação Aplicada à EBSERH

1 Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 2 Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 3 Regimento Interno da

EBSERH - 2ª revisão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

Legislação Aplicada ao SUS

1 Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios,

diretrizes e arcabouço legal.  2 Controle  social  no SUS. 3 Resolução 453/2012 do Conselho Nacional  da Saúde. 4 Constituição

Federal, artigos de 194 a 200. 5 Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28

de junho de 2011. 6 Determinantes sociais da saúde. 7 Sistemas de informação em saúde.

ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

1 Princípios básicos de administração aplicados a hospitais 2 Planejamento estratégico em hospitais; estrutura física do hospital;

eficiência  da  gestão;  gerência  de  manutenção  de  equipamentos;  sistema  de  informação  hospitalar;  indicadores  e  padrões  de

qualidade da assistência; o papel do administrador; as responsabilidades da administração. Administração de Recursos Humanos em

hospitais 3 Introdução à moderna gestão de pessoas; os processos da gestão de pessoas; recrutamento de pessoas; seleção de

pessoas;  avaliação  de  desempenho;  treinamento  de  pessoas;  qualidade  de  vida  no  trabalho.  Administração  do  Serviço  de

Enfermagem 4 Papel da gerência de enfermagem; elaboração de políticas de contratação de funcionários; elaboração de horários de

trabalho; controle de qualidade através de auditoria; gerenciamento de casos; o treinamento como forma de ensino. Administração

financeira  em hospitais  5  A função da  administração financeira;  conceitos  financeiros  básicos;  administração do fluxo de  caixa;

decisões  de  financiamento  e  curto  prazo;  decisões  de  financiamento  a  longo prazo;  técnicas  para  administração  de  estoques.

Marketing  dos serviços  de  saúde 6  O marketing de  serviços  profissionais;  obtenção e utilização de  informações  de marketing;

segmentação, seleção e atração de mercados; mix de serviços; ciclo de vida de serviços; estratégias de produto, preço, ponto de

venda e propaganda.  Hotelaria  hospitalar  7 papel  do funcionário  de hotelaria hospitalar;  administração da rouparia;  gerência de

abastecimento e fornecimento; sistemas de compras; contratação de serviços terceirizados; padronização e codificação de materiais.
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ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESTATÍSTICA

1 Distribuições e cálculos de probabilidades. 2 Cálculos com geometria analítica. 3 Inferência estatística. 4 Estatística computacional.

5 Análise matemática.  6.  Demografia.  7  Métodos numéricos.  8 Pesquisa operacional.  9  Técnica de amostragem. 10 Análise de

correlação e regressão. 11 Controle estatístico da qualidade. 12 Processos estocásticos. 13 Análise de dados discretos. 14 Análise

multivariada. 15 Análise de séries temporais. 16 Análise exploratória de dados e estatística descritiva.

ENGENHEIRO CLÍNICO

1 Eletrônica aplicada. 2 Eletro‐eletrônica. 3 Instalações hospitalares. 4 Equipamentos biomédicos. 5 Segurança em equipamentos

biomédicos. 6 Equipamentos especiais de laboratórios. 7 Higiene e segurança hospitalar. 8 Estratégia em saúde. 9 Administração

hospitalar. 10 Compras na Administração Pública. 10.1 Licitações e contratos. 10.2 Princípios básicos da licitação. 10.3 Definição do

objeto a ser licitado. 10.4 Planejamento das compras. 10.5 Controles e cronogramas.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

1 Elementos elétricos básicos. Fontes independentes e controlados. 1.1 Energia e potência. 1.2 Circuitos resistivos. 1.3 Lincaridade e

invariância no tempo. 1.4 Teorema da superposição. 1.5 Teoremas de Thevenin e de Norton. 1.6 Circuitos de 1 a e de 2 a ordem.

Resposta ao degrau e ao impulso. Resposta completa, transitório e regime permanente. 1.7 Equações de circuitos lineares ao domínio

do tempo. Equação das malhas e equação dos NOS. 1.8 Regime permanente senoidal. Transformada de Laplace. Equações de

circuitos lineares  no domínio da frequência.  Análise  de Fourier.  Potência e  energia.  Quadripolos passivo e ativos.  Acoplamento

magnético e transformadores. 2 Circuitos polifásicos. 2.1 Valores percentuais e por unidade. 2.2 Componentes simétricas. 2.3 Cálculo

de curto‐circuitos simétricos e assimétricos. 3 Análise de sistemas de potência. 3.1 Sistemas elétricos de potência. Matrizes nodais.

3.2 Fluxo de carga. Estratégias ótimas de funcionamento. Estabilidades estática e transitória. 4 Instalações elétricas. 4.1 Instalações

elétricas de iluminação. 4.2 Proteção e controle dos circuitos. 4.3 Luminotécnica. 4.4 Iluminação de interiores e de exteriores. 4.5

Instalações para força motriz. 4.6 Seleção de motores. 4.7 Sistemas de automação predial integrada. 4.8 Sistemas de prevenção

contra descargas atmosféricas. 4.9 Normas e prescrições da ABNT. 5 Máquinas elétricas. 5.1 Transformador. 5.2 Máquina de indução.

6 Eletromagnetismo. 6.1 Análise vetorial.  Campos elétricos e magnéticos estáticos. 6.2 Propriedades dielétricas e magnéticas da

matéria. 6.3 Equações de Maxwell. 6.4 Ondas Planas. 6.5 Reflexão e refração de ondas eletromagnéticas. 6.6 Linhas de transmissão.

7 Distribuição de energia elétrica. 7.1 Sistemas de distribuição. 7.2 Planejamento, projetos e estudos de engenharia. 7.3 Construção,

operação, manutenção, proteção, desempenho, normas, padrões e procedimentos. 8 Proteção de sistemas elétricos. 8.1 Sistemas

elétricos de potência. 8.2 Transformadores de corrente e de potencial para serviços de proteção. 8.3 Proteção digital de sistemas

elétricos de potência. 8.4 Proteção de sobrecorrente de sistemas de distribuição de energia elétrica. 8.5 Esquemas de tele proteção.

8.6 Proteção diferencial  de transformadores de potência,  geradores e barramento.  8.7 Proteção digital  de sistemas elétricos de

potência.  9  Circuitos de eletrônica.  9.1 Conformação de sinais.  9.2  Transformadores de pulso e linhas de retardo. 9.3 Circuitos

grampeadores e de comutação. 9.4 Multivibradores. 9.5 Geradores de base de tempo. 9.6 Osciladores de bloqueio. 9.7 Amplificadores

transistorizados  especiais.  9.8  Amplificadores  de  vídeo.  9.9  Compensação  da  resposta  em  frequência.  9.10  Amplificadores

operacionais. 9.11 Circuitos integrados lineares. 10 Sistemas digitais. 10.1 Sistemas de numeração e códigos. 10.2 Portas lógicas e

álgebra booleana. 10.3 Circuitos lógicos combinacionais. 10.4 VHDL. 10.5 Aritmética digital. 10.6 Circuitos lógicos MSI. 10.7 Sistemas

sequenciais. 10.8 Latches e flip flops. 10.9 Circuitos sequenciais síncronos e assíncronos. 10.10 Registradores e contadores. 10.11

Memórias.  10.12  Sequenciadores.  10.13  Dispositivos  lógicos  programáveis.  11  Probabilidade  e  estatística.  11.1  Cálculo  de

probabilidade. 11.2 Variáveis aleatórias e suas distribuições. 11.3 Medidas características de uma distribuição de probabilidade. 11.4

Modelos probabilísticos. 11.5 Análises estática e dinâmica de observações. 11.6 Noções de testes de hipóteses.

ENGENHEIRO MECÂNICO

1 Desenho mecânico assistido por computador. 1.1 Normas de desenho técnico. 1.2 Geometria descritiva. 1.3 Construção e edição

em ambiente CAD. 1.4 Projeção ortogonal. 1.5 Cotagem e Indicação de tolerâncias. 1.6 Textos, blocos, vistas em cortes e auxiliares.

1.7 Desenho isométrico. 1.8 Roscas, parafusos, rebites, polias, chavetas, rolamentos e engrenagens. 2 Mecânica. 2.1 Modelagem de

sistemas mecânicos. 2.2 Centróides e centros de massa. Vetores e álgebra matricial. Forças e momentos. Equilíbrio de partículas. 2.3

Equilíbrio de corpos rígidos e de estruturas.  2.4 Esforços internos. 2.5 Trabalho virtual  e energia potencial.  2.6 Estabilidade em
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estruturas e de sistema de corpos rígidos e vinculações elásticas. 2.7 Tração em barras. 2.8 Movimento de um ponto. Força, massa e

aceleração. 2.9 Métodos de energia. 2.10 Cinemática e dinâmica de corpos rígidos. 2.11 Dinâmica dos sistemas de partículas. 3

Mecânica dos fluidos. 3.1. Descrição dos fluidos. 3.2 Cinemática de escoamentos. 3.3 Estática dos fluidos. 3.4 Análise de escala e

dimensional  de  um escoamento.  3.5  Formulação integral  das  leis  de  conservação.  3.6  Escoamento  compressível  uniforme.  3.7

Escoamento  líquido  incompressível.  3.8  Formulação  diferencial  da  equação  do  movimento.  3.9  Escoamento  laminar  viscoso

incompressível. 3.10 Teoria da Camada Limite. 4 Mecânica dos materiais. 4.1 Elasticidade. 4.2 Plasticidade. 4.3 Concentração de

tensões. 4.4 Mecânica da fratura linear elástica.  4.5 Fadiga de materiais. 4.6 Flambagem. 5 Mecânica dos sólidos. 5.1 Estática.

Equilíbrio de corpos estruturais. Sistemas estruturais. Propriedades geométricas. 5.2 Cinemática. Posição, velocidade e aceleração de

um  corpo  rígido.  Teoremas  cinemáticos.  Movimento  de  corpo  rígido.  Sistemas  mecânicos.  5.3  Dinâmica.  Tensor  de  inércia.

Quantidade de movimento. Equação de movimento. 5.4 Tração, compressão e cisalhamento. 5.5 Membros carregados axialmente. 5.6

Torção. 5.7 Tensões em vigas. 5.8 Análise de tensão e deformação. 5.9 Aplicações de tensão plana. 5.10 Deflexão de vigas. 6

Máquinas térmicas. 6.1 Compressores, turbinas a gás e turboreatores. 6.2 Motores de combustão internas, teoria da combustão,

carburação,  injeção,  ciclos  reais,  centrais  térmicas  a  vapor  d’água.  7  Materiais  de  construção  mecânica.  7.1  Propriedades  e

comportamentos de materiais. 7.2 Ligações químicas. 7.3 Ordenação e desordem atômica nos sólidos. 7.4 Metais monofásicos. 7.5

Fases moleculares.  7.6  Materiais  cerâmicos.  7.7 Materiais  polifásicos:  diagramas de equilíbrio,  microtexturas  e  processamentos

térmicos.  7.8  Diagrama  ferro‐carbono.  7.9  Corrosão.  7.10  Aço  e  ferros  fundidos.  7.11  Metais  não  ferrosos.  8  Metrologia.  8.1

Terminologia. Sistemas internacional de unidades. Medição direta e indireta. Padrões e calibração: Blocos padrões. 8.2 Sistemas de

tolerâncias e ajustes. 8.3 Tolerâncias geométricas. 8.4 Rugosidade superficial. 8.5 Sistemas de medição. 8.6 Medição de roscas e

engrenagens. 9 Noções gerais de controles de fases de projetos. 10 Probabilidade e estatística. 10.1 Cálculo de probabilidade. 10.2

Variáveis  aleatórias  e  suas  distribuições.  10.3  Medidas  características  de  uma  distribuição  de  probabilidade.  10.4  Modelos

probabilísticos. 10.5 Análises estática e dinâmica de observações. 10.6 Noções de testes de hipóteses.

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa

1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação contextual de palavras e

expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das

letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,

artigos,  numerais,  pronomes,  verbos,  advérbios,  preposições,  conjunções,  interjeições:  conceituações,  classificações,  flexões,

emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal);

crase, colocação de pronomes; pontuação.

Raciocínio Lógico e Matemático

1.Resolução de  problemas  envolvendo frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com números,  com figuras,  de  palavras).

2.Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Legislação Aplicada à EBSERH

1 Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 2 Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 3 Regimento Interno da

EBSERH - 2ª revisão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

Legislação Aplicada ao SUS

1 Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios,

diretrizes e arcabouço legal.  2 Controle  social  no SUS. 3 Resolução 453/2012 do Conselho Nacional  da Saúde. 4 Constituição

Federal, artigos de 194 a 200. 5 Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28

de junho de 2011. 6 Determinantes sociais da saúde. 7 Sistemas de informação em saúde.
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TÉCNICO EM CONTABILIDADE

1 Princípios fundamentais de contabilidade. 2 Normas brasileiras de contabilidade. 3 Noções de administração pública. 4 Conceitos e

tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. 5 Estágios da despesa pública. 6 Classificação institucional, funcional e

programática.  7  Escrituração contábil  de  fatos  que afetem o patrimônio  de  instituições públicas.  8  Tipos  de  orçamentos públicos.  9

Elaboração e aprovação de orçamento. 10 Execução orçamentária. 11 Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. 12

Demonstração das Variações Patrimoniais. 13 Operações contábeis típicas de autarquias estaduais (universidades). 14 Legislação tributária

referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,

PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1 Introdução à segurança e saúde do trabalhador. 2 Órgãos e instituições relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador – siglas

e  atribuições.  3  Acidente  do  trabalho.  4  Legislação  de  segurança  e  saúde  do  trabalhador:  leis,  portarias,  decretos  e  normas

regulamentadoras. 5 Órgão de segurança e medicina do trabalho nas organizações. 6 Códigos e símbolos específicos de Saúde e

Segurança no Trabalho. 7 Primeiros socorros. 8 Proteção contra incêndio. 9 Fundamentos de segurança e higiene do trabalho. 10

Doenças transmissíveis e doenças ocupacionais. 11 Noções de ergonomia. 12 Saneamento do meio. 13 Equipamentos de proteção

coletiva e individual. 14 Conduta ética dos profissionais da área de saúde.
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