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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL SUPERIOR

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 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.

430 - CIRURGIÃO – DENTISTA (***): 1. Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2. Biossegurança. 3. Radiologia: técnica
radiológica;  interpretação radiográfica;  anatomia radiográfica.  Cariologia:  etiologia,  prevenção e tratamento da cárie dental.  4.
Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo frequência-
pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. 5. Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção,
semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em
periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica; epidemiologia. 6. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia,
diagnóstico e tratamento;  tratamentos conservadores da polpa;  traumatismo alvéolo-  dentário.  7.  Urgências em Odontologia:
trauma  dental;  hemorragia;  pericoronarite,  abscessos  dento-alveolares;  pulpite;  alveolite.  8.  Estomatologia:  semiologia,
semiotécnica,  diagnóstico,  tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis;  semiologia,
semiotécnica,  diagnóstico,  prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral;
Atenção  à  saúde  de  pessoas  com  necessidades  especiais.  Atendimento  de  pacientes  com  doenças  sistêmicas  crônicas.
Atendimento  de  pacientes  com coagulopatias  hereditárias.  Atendimento  de  pacientes  grávidas.  9.  Cariologia:  etiopatogenia,
diagnóstico,  tratamento  e  prevenção.  10.  Prótese:  diagnóstico,  planejamento  e  tratamento.  Cirurgia:  princípios  cirúrgicos,
planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e complicações. 11. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia
aplicada  a  anestesiologia;  farmacologia  dos  anestésicos  locais;  acidentes  e  complicações  em  anestesia  odontológica.  12.
Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. 13. Farmacologia odontológica: Farmacologia e
Terapêutica  Medicamentosa.  14.  Ética Odontológica.  Código  de Ética Odontológica,  2013.  15.  Bioética.  16.  Odontopediatria:
Práticas  Preventivas  em  Odontopediatria;  Dentística  voltada  para  a  odontopediatria:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento;
proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática.

431 - CIRURGIÃO - DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS: 1. Princípios de cirurgia Maxilo
Facial. 2. Conhecimento e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes, análise de resultado de biópsias,
cirurgias protética, ortodôntica e ortognática, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções radiculares e perirradiculares,
doenças das glândulas salivares, doenças da articulação têmporomandibular, lesões de origem traumática na área buco-maxilo-
facial  (epidemiologia,  diagnóstico  e  tratamento),  malformações  congênitas  ou  adquiridas  dos  maxilares  e  da  mandíbula
(diagnóstico  e  tratamento).  3.  Osteotomias  Funcionais  da  Face  (técnicas  e  indicações).  4.  Cirurgia  Ortognática  (técnicas  e
indicação). 5. Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (diagnóstico e tratamento). 6. Tumores Maxilo faciais, tumores benignos da
cavidade bucal, diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da cavidade bucal. 7. Anomalias Vasculares da Face
(congênitas e adquiridas), perícias odontolegais, emisão de laudos e pareceres, atestados e licenças, difusão de preceitos de
saúde  pública  odontológica,  prescrição  e  administração  de  medicamentos;  noções  de  medidas  de  controle  de  infecção  no
consultório dentário, anatomia facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e
emergências em cirurgia buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios), anestesia, exame
radiológico facial e dentário, patologia bucal.

302 - ENFERMEIRO - AUDITORIA E PESQUISA: 1. Bioética e Regulamentação. 2. Conceitos da auditoria em enfermagem. 3.
Importâncias da auditoria para a enfermagem. 4. Regulamentações da auditoria de enfermagem. 5. Atividades da Auditoria de
Enfermagem. 6. Aspectos do processo de auditagem. 7. Tipos de auditoria. 8. Tendências atuais da função do enfermeiro auditor
no mercado de trabalho. 9. O sistema de saúde no Brasil. 10. Os custos hospitalares. 11. Aspectos políticos, sociais e econômicos
do Brasil. 12. Sistemas de saúde no Brasil.



305 -  ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA -  PERFUSIONISTA:   1.  Centro Cirúrgico (CC) e Sala de Operações.  2.  Métodos de
Desinfecção e Esterilização. 3. Assepsia e Anti-sepsia. 4. Fisiologia da CEC. 5. Fisiologia da Oxigenação por Membranas. 6.
Componentes do Circuito de CEC. 7. Condução da CEC. 8. Proteção Miocárdica. 9. Controle Laboratorial. 10. Equilíbrio ácido-
Base  e  hidroeletrolítico.  11.  Ultrafiltração.  12.  Perfusato.  13.  Coagulação  e  Anticoagulação  Cardiovascular,  Respiratória,
Hematológica, Renal e do Sistema Nervoso. 14. Assistência Circulatória Mecânica. 15. Perfusões Especiais. 16. Complicações da
CEC ENFERMEIRO.17. Atuação do enfermeiro na CEC. 18. Assistência Ventilatória. 19. Assistência de Enfermagem em cirurgias
cardíacas. 20. Anatomia Cardíaca e coronariana. 21. Montagem de mesa para procedimento. 24. Biossegurança. 25. Segurança
do Paciente.  26.  Emergências  clínico‐cirúrgicas  e a assistência  de enfermagem. 27.  Primeiros Socorros.  28.   Monitorização
cardíaca.

306  -  ENFERMEIRO -  CENTRO CIRÚRGICO: 1.  Geral:  1.1.  O  desenvolvimento  do  centro  cirúrgico:  história,  finalidade  e
importância.  1.2.  Planejamento  estrutural  e  ambiente  docentro  cirúrgico,  recuperação  pós  anestésica  e  central  de  material
esterilizado.  1.3.  Equipe  multiprofissional,  sua  atuação  e  treinamento  da  equipe.  1.4.  Classificação e  tipos  de  cirurgia.  1.5.
Nomenclatura cirúrgica.  1.6. Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. 1.7. Transporte e recepção para o
centro cirúrgico. 1. 8. Equipamentos do centro cirúrgico. 1.9. Montagem, circulação e desmontagem da sala de cirurgia. 1.10.
Período pré-operatório. 1.11. Período intra operatório. 1.12. Período pós-operatório e complicações. 1.13. Riscos cirúrgicos. 1.14.
Analgesia e anestesia (tipos de anestesia, indução anestésica e carrinho de anestesia). 1.15. Posicionamento na mesa cirúrgica
para  anestesia  e  cirurgia.  1.16.  Tempos cirúrgicos.  1.17.  Instrumentais  cirúrgicos  e  montagem da mesa.  1.18.  Degermação
/escovação. 1.19. Paramentação. 1.20. Tipos de fios e agulhas. 1.21. Sala de recuperação pós anestésica (Índice de Aldrete e
Kroulik). 1.22. Ferida cirúrgica e sistemas de drenagem. 1.23. Infecção do sítio operatório. 1.24. Estrutura física da central de
material  esterilizado e fluxo de material.  1.25.  Equipe  multiprofissional  da central  de material  esterilizado.  1.26.  Métodos de
esterilização. 1.27. Testes bacteriológicos. 1.28. Tipos de invólucros. 1.29. Armazenamento e distribuição do material esterilizado.
1.30.  Epidemiologia.  1.31.  Cuidados  de  Enfermagem  Pediátricos.  2.  Cuidados  nas  afecções  cirúrgicas:  2.1.  Neurológicas:
Craniotomia;  Aneurisma  cerebral.  2.2.  Vasculares:  Bay  Pass;  Fistula  Artério  Venosa;  Endarterectomia.  2.3.  Gastrointestinais:
Hérnia  de  hiato,  inguinal  e  incisional  com  tela;  Apendicectomia;  Gastrostomia;  Gastrectomia;  Gastroplastia;  Laparotomia;
Laparoscopia; Colecistectomia; Jejunostomia; Ileostomia; Colostomia. 2.4. Cabeça e Pescoço: Septoplastia; Tonsilectomia. 2.5.
Pulmonares:  Pneumonectomia;  Lobectomia.  2.6.  Endócrino:  Tireoidectomia.  2.7.  Urológicas:  Nefrectomia;  Ressecção  Trans
Uretral  de  Próstata.  2.8.  Ginecológicas:  Mastectomia;  Quadrantectomia;  Histerectomia,  Anexectomia;  Oforectomia.  2.9.
Coronariana: Revascularização do miocárdio. 2.10. Ortopédicas: Artroplastia; Tração cutânea e esquelética.

309 -  ENFERMEIRO -  DERMATOLÓGICA:  1.  Princípios  básicos do  cuidado com feridas:  Anatomia  e  fisiologia  da pele.  2.
Mecanismo infeccioso. 3. Biossegurança e riscos ocupacionais. 4. Precauções universais em controle de infecções no tratamento
de feridas. 5. Classificação e tipos de feridas. 6. Fisiologia da cicatrização. Curativos e coberturas indicadas no tratamento de
feridas: Considerações gerais sobre curativos. 7. Limpeza e assepsia da ferida: um cuidado de enfermagem. 8. Técnicas básicas
na execução de curativos. 9. Curativos especiais no tratamento de feridas – Parte 1; Curativos especiais no tratamento de feridas
–  Parte  2.  Tratamentos  e  cuidados  específicos  em  feridas:  Tratamento  das  úlceras  por  pressão;  Tratamento  das  úlceras
vasculogênicas; Cuidados nutricionais do portador de úlceras por pressão e úlceras vasculogênicas; Cuidados de enfermagem em
lesões por queimaduras Produtos e substâncias utilizados em curativos.

310  -  ENFERMEIRO  -  DERMATOLÓGICA -  ESTOMATERAPIA: 1.  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.  2.  Lei  do
Exercício  Profissional  (Lei  n.°7.498/1986–  Regulamentada  pelo  Decreto  94.406/1987).  Código  de  Ética  e  Deontologia  de
Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4.
Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1.  Normas, Rotinas e Manuais  – elaboração e utilização na enfermagem. 5.
Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6. Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 7. Sistematização da
Assistência de Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às Urgências. 9. Fisiologia da cicatrização. 10. Avaliação de feridas.
11. Curativos e coberturas. 12. Registro da evolução da ferida.

323 - ENFERMEIRO -  GERENCIAMENTO /GESTÃO - GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE:
Estratégias  de  Inovação  em  Serviços  de  Saúde.  Gestão  de  Recursos  e  Processos.  Gestão  Estratégica  de  Serviços  de
Enfermagem.  Modelos  de  Gestão  de  Enfermagem.  Fundamentos  do  Modelo  de  Acreditação.  Ética  empresarial  e  Bioética.
Abordagem histórica da Qualidade.  Conceitos da Gestão da Qualidade.  Ferramentas de Gestão da Qualidade.  Sistemas de
medição e Indicadores da Qualidade. Cultura da Qualidade e Excelência. Gestão estratégica. Gestão de pessoas orientada para a
qualidade  em  hospitais.  Gestão  de  Processos  e  Riscos.  Auditorias  Internas  e  Externas  da  Qualidade.  Padronização  e
Normatização.

324 - ENFERMEIRO - GERENCIAMENTO /GESTÃO - GESTÃO DA SAÚDE:
Estratégias  de  Inovação  em  Serviços  de  Saúde.  Gestão  de  Recursos  e  Processos.  Gestão  Estratégica  de  Serviços  de
Enfermagem. Modelos de Gestão de Enfermagem. Gestão de Pessoas nos serviços de saúde. Políticas Públicas de Saúde.
Estatística e Vigilância Epidemiológica no processo decisório. Atenção Básica: Programas e estratégias. Governança corporativa e
dos Serviços de Saúde. Planejamento e Gestão em saúde. Gestão da qualidade em serviços de saúde. Gestão dos recursos
materiais e financeiros em saúde.

328 - ENFERMEIRO - GERENCIAMENTO /GESTÃO - GESTÃO EM HOMECARE: 1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem.
2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de
Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4.
Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1.  Normas, Rotinas e Manuais  – elaboração e utilização na enfermagem. 5.
Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6. Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 7. Sistematização da
Assistência  de Enfermagem.  8.  Atenção domiciliar  e  o SUS.  9.  Diretrizes  para  a  atenção domiciliar  na  atenção básica.  10.
Pressupostos da atenção domiciliar. 11. Gestão do serviço de atenção domiciliar. 12. Perfil de elegibilidade do paciente para a
atenção domiciliar. 13. Papel dos cuidadores na atenção domiciliar. 14. Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar. 15. Trabalho
em equipe e interdisciplinariedade. 16. Gestão do cuidado em atenção domiciliar (acolhimento, clínica ampliada, apoio matricial e
projeto terapêutico singular). 17. Elementos de abordagem familiar na atenção domiciliar (tipos de famílias, ciclo vital, estrutura
familiar,  genograma e ecomapa).  18.  Diretrizes para a classificação de complexidade do cuidado em atenção domiciliar.  19.



Abordagem geral de situações clínicas comuns na atenção domiciliar. 20. Procedimentos mais comuns na atenção domiciliar e a
sistematização do processo de trabalho. 21. Cuidados paliativos e atenção domiciliar. 22. Abordagem e controle dos sintomas em
cuidados paliativos. 23. Situações especiais em atenção domiciliar (oxigenoterapia, violência, óbito). 24. Ensino ao paciente com
vistas ao auto-cuidado: promoção e prevenção à saúde. (cadernos de atenção domiciliar do MS 2012).

338  -  ENFERMEIRO -  NEFROLOGIA:  1.  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.  2.  Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei
n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987).  Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.
Bioética. 3. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4. Administração dos Serviços de
Enfermagem. 4.1. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 5. Enfermeiro como líder e agente de
mudança. 6. Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8.
Política Nacional de Atenção às Urgências. 9. Metodologia do processo de enfermagem aplicada ao paciente nefrológico. 10.
Conhecimento  técnico-científico em enfermagem em Nefrologia (hemodiálise,  diálise  peritoneal,  transplante  renal,  tratamento
conservador). 11. Cuidados de enfermagem ao paciente com insuficiência renal aguda e crônica. 12. Regulamento técnico para
funcionamento  de  Unidades  de  Terapia  Renal  Substitutiva.  13.  Conceitos  éticos  e  bioéticos  aplicados  à  assistência  de
enfermagem e à saúde. 14. Controle de infecção 339 - em Unidades de Diálise. 15. Segurança nos processos de medicação.

351 - ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA : 1. Política de Saúde da Criança e do
Adolescente.  1.1.  Definição. 1.2.  Programas de intervenção. 1.3.  Bases legais de proteção a infância e a adolescência;  1.4.
Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Processo de enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem; 3. Enfermagem
Materno-Infantil:  Recém-nascido  normal  e  de  alto  risco.  4.  Distúrbio  no  recém-nascido.  5.  Assistência  de  enfermagem  em
obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério - normal e complicações. 6. Assistência de enfermagem à criança das diversas
faixas  de  desenvolvimento  (puericultura).  7.  Assistência  de  enfermagem  à  criança  com  problemas  clínicos  nos  sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo - esquelético, neurológico, urinário. 8. Aspectos psicossociais da
hospitalização infantil. 9. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-
operatório. 9.1. Assistência de enfermagem às pessoas com feridas. 9.2. Assistência de enfermagem a pacientes com problemas
clínicos  e  cirúrgicos  nos  sistemas:  gastrointestinal,  respiratório,  urinário,  circulatório  hematológico,  músculo-esquelético,
reprodutor, neurológico, endocrinológico. 10. Aspectos psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso. 11. Conhecimento
sobre Técnicas de Enfermagem: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem. 12.
Procedimentos de enfermagem. 13. Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no Brasil; políticas públicas. 14. Principais
indicadores de saúde. 15. Vigilância epidemiológica. 16. Doenças transmissíveis. 17. Consulta de enfermagem/visita domiciliar. 18.
Controle de Infecção Hospitalar: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar. 19. Atendimento ao recém-
nascido de risco; diferentes cenários da neonatologia. 20. Aleitamento materno. 21. Saúde do recém-nascido de alto risco. 21.1.
Principais  distúrbios  cardiovasculares.  21.2.  Principais  distúrbios  respiratórios  no  recém-nascido.  21.3.  Principais  distúrbios
respiratórios e assistência ventilatória. 21.4. Principais distúrbios hematológicos. 22. Fisioterapia respiratória do recém-nascido.
23. Legislação e ética na prática da neonatologia. 24. Controle da infecção no recém-nascido. 25. Prevenção e controle da dor no
período neonatal. 26. Cuidados voltados para o desenvolvimento do recém-nascido de alto risco e o ambiente da UTI neonatal.
27. Avaliação comportamental do recém-nascido. 28. Método mãe-canguru. 29. Farmacologia neonatal. 30. Cuidados com a pele
do recém-nascido. 

361  -  ENFERMEIRO  -  SAÚDE  DO  TRABALHADOR:  1.  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.  2.  Lei  do  Exercício
Profissional (Lei n.°7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem –
análise crítica. Bioética. 3. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4. Administração dos
Serviços de Enfermagem. 4.1. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 5. Enfermeiro como líder e
agente  de  mudança.  6.  Concepções  teórico-práticas  da  Assistência  de  Enfermagem.  7.  Sistematização  da  Assistência  de
Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às Urgências. 9. Agravos à saúde do trabalhador. 9.1. Saúde mental. 9.2. Sistemas
sensoriais,  respiratório  e  cardiovascular.  9.3.  Câncer.  9.4.  Sistema musculoesquelético.  9.5.  Sangue.  9.6.  Sistemas nervoso,
digestivo,  renal‐urinário  e  reprodutivo.  9.7.  Doenças  da  pele.  10.  Aspectos  legais  da  enfermagem  do  trabalho.  10.1.
Responsabilidades  em relação à  segurança e saúde ocupacional.  10.2.  Saúde ocupacional  como um direito  humano.  10.3.
Convenções da Organização Internacional do Trabalho. 10.4. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 11
Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos. 11.1. Dos direitos de associação e representação. 11.2. Acordo e dissídios
coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e segurança ocupacional. 11.3. Saúde e segurança no local de trabalho.
11.4.  Emprego precário.  12.  O sistema previdenciário  brasileiro  (Decreto no 3.048/99).  12.1.  Prestações do regime geral  de
previdência social. 12.2. Das prestações do acidente de trabalho e da doença profissional. 12.3. Da comunicação do acidente.
12.4. Das disposições diversas relativas ao acidente de trabalho. 12.5. Da habilitação e reabilitação profissional. 12.6. Carência
das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial. 12.7. Doenças profissionais e do trabalho. 12.8. Classificação dos
agentes nocivos.  12.9.  Formulários de informações.  12.10.  Nexo técnico epidemiológico.  13.  Biossegurança.  13.1.  Princípios
gerais de biossegurança, higiene e profilaxia. 13.2. Gerenciamento e descarte de resíduos em serviços de saúde; classificação de
resíduos em serviços de saúde; resíduos biológicos, pérfuro-cortantes, fluidos, físicos, químicos e radioativos. 13.3. Meios de
propagação e isolamento em doenças infecto contagiosas. 14. Bioética. 14.1. Princípios fundamentais. 14.2. Direitos e deveres do
enfermeiro.  14.3. Responsabilidades e sigilo profissional.  14.4.  Código de ética do enfermeiro do trabalho. 15. Epidemiologia
ocupacional.  15.1.  Método  epidemiológico  aplicado  à  saúde  e  segurança  ocupacional.  15.2.  Estratégias  e  técnicas
epidemiológicas de avaliação da exposição. 15.3. Medidas de exposição no local  de trabalho. 15.4. Medição dos efeitos das
exposições. 15.5. Avaliação de causalidade e ética em pesquisa epidemiológica. 16. Ergonomia. 16.1. Princípios de ergonomia e
biomecânica. 16.2. Antropometria e planejamento do posto de trabalho. 16.3. Análise ergonômica de atividades. 16.4. Prevenção
da sobrecarga de trabalho em linhas de produção. 16.5. Prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho. 17. Gestão ambiental e
saúde dos trabalhadores. 17.1. Relações entre saúde ambiental e ocupacional. 17.2. Saúde e segurança ocupacional e o meio
ambiente.  17.3.  Gestão  ambiental  e  proteção  dos  trabalhadores.  17.4.  Gestão  em  saúde:  planejamento,  implementação  e
avaliação de políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. 18. Procedimentos de enfermagem. 18.1. Verificação
de sinais vitais. 18.2. Oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 18.3. Administração de medicamentos e coleta de materiais
para exame. 19. Proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho. 19.1. Programas preventivos. 19.2. Avaliação do risco em
saúde.  19.3.  Condicionamento  físico e programas de aptidão.  19.4.  Programas de  nutrição.  19.5.  A saúde da mulher.  19.6.
Proteção e promoção de saúde. 19.7. Doenças infecciosas. 19.8. Programas de controle do tabagismo, álcool e abuso de droga.
19.9.  Gestão do estresse.  20.  Programa de prevenção de riscos ambientais.  20.1.  Higiene ocupacional.  20.2.  Prevenção de
acidentes.  20.3.  Política  de  segurança,  liderança  e  cultura.  20.4.  Proteção  Pessoal.  21.  Toxicologia.  21.1.  Toxicologia  e



Epidemiologia. 21.2. Monitoração biológica. 21.3. Toxicocinética. 21.4. Toxicologia básica. 21.5. Agentes químicos no organismo.
21.6. Toxicocinética. 21.7. Toxicodinâmica dos agentes químicos.

363 - ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL: 1. Saúde mental: Conceito e Histórico. 2. Política de saúde mental na atualidade e
Reforma Psiquiátrica: no Brasil. 3. Princípios para uma clínica antimanicomial. 4. Princípios da enfermagem psiquiátrica. 5. A
comunicação  efetiva.  6.  Interação  enfermeiro-cliente.  7.  Crise:  teoria  e  intervenção.  8.  Esquizofrenia  e  medicamentos
antipsicóticos.  9.  Transtornos  de  humor  e  medicamentos  antidepressivos.  10.  Transtornos  de  ansiedade  e  medicamentos
ansiolíticos.  11.  Transtornos somatoformes e transtornos dissociativos.  12.  Transtornos de personnalidade.  13.  Interconnsulta
psiquiátrica  em hospital  geral.  14.  Assistência de Enfermagem em emergências.  15.  Primeiros  Socorros.  16.  Assistência de
Enfermagem aos pacientes psiquiátricos. 17. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 18 Lei do Exercício Profissional (Lei
n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). 19.Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.
Bioética.

370  -  ENFERMEIRO  -  TERAPIA  INTENSIVA  PEDIÁTRICA:  1.  Psicologia  Aplicada  ao  Paciente  Crítico  e  Familiares.  2.
Epidemiologia Aplicada à UTI Pediátrica.  Anatomia e Fisiologia Pediátrica.  3. Bioestatística. 4. Prevenção e Controle de IH e
Biossegurança. 5. Ética, Bioética e Humanização em Terapia Intensiva e Pediátrica. 6. Banco de Leite Humano (BLH), Aleitamento
Materno e Terapia Nutricional Neonatal e Pediátrica. 7. Metodologia da Pesquisa Científica. 8. Farmacologia Aplicada à Pediatria
no Cenário Intensivista. Prontuário do Paciente / Direito em Saúde. 9. Ventilação Mecânica. 10. Sistematização da Assistência de
Enfermagem em UTI. 11. Doação de órgãos e Transplantes Pediátricos. 12. Assistência a Crianças com Agravos Cirúrgicos e
Traumáticos. 13. Assistência a Crianças com Complicações do Sistema Cardiovascular/Respiratório. 14. Assistência a Crianças
com Complicações do Sistema Nervoso/Endócrino.  15. Assistência a Crianças com Complicações do Sistema Digestório. 16.
Assistência a Crianças com Complicações do Sistema Genito-Urinário. 17. Oncologia em Terapia Intensiva Pediátrica. 18. Terapia
intravenosa em Pediatria. 19. Urgência e emergência em Pediatria. 20. Visitas Técnicas / Práticas.

373 - ENFERMEIRO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 1. Atendimento pré-hospitalar (suporte avançado de vida). 2. Atendimento
pré-hospitalar na parada cardiorrespiratória. 3. Atendimento a múltiplas vítimas - pré-hospitalar (suporte avançado de vida). 4.
Ambulância e equipamentos de suporte avançado de vida no atendimento pré- hospitalar. 5. Intoxicações agudas. 6. Atendimento
a múltiplas vítimas. 7. Prevenção do trauma. 8. Biomecânica do trauma. 9. Avaliação e atendimento inicial às emergências. 10.
Alterações metabólicas. 11. Alterações Circulatórias. 12. Controle de vias aéreas e ventilação. 13. Trauma torácico. 14. Choque e
reposição  volêmica.  15.  Trauma abdominal.  16.  Trauma Cranioencefálico.  17.  Trauma Raqui-medular.  18.  Trauma Músculo-
esquelético.  19.  Trauma  Térmico.  20.  Trauma  na  Criança.  21.  Trauma  no  Idoso.  22.  Triagem,  transporte.  23.  Materiais  e
equipamentos para sala de emergência. 24. Queimaduras - tratamento e condutas de enfermagem. 25. Síndrome de Abstinência
do álcool condutas de enfermagem. 26. Ética profissional. 27. Psiquiatria condutas da enfermagem/abordagem. 28. Calculo de
medicação.  29.  Administração de  drogas  em urgência  e  emergência.  30.  Ventilação não-evasiva  com pressão positiva.  31.
Ventilação  mecânica.  32.  ECG -  alterações  básicas.  33.  Arritmias  Cardíacas.  34.  Desfibrilação  e  cardioversão  elétrica.  35.
Acidentes com animais peçonhentos - suporte básico de vida/ suporte avançado de vida.

374 - ENFERMEIRO - VIGILÂNCIA: 1. Saúde Coletiva: aspectos conceituais e metodológicos. 2. Histórico da Saúde Pública no
Brasil: organização dos serviços de saúde e políticas de saúde, com destaque para as ações de planejamento, educação em
saúde e vigilância à saúde. 3. Implicações conceituais e metodológicos da Saúde Coletiva para a prática de enfermagem nesse
campo.  4.  Prática  de  enfermagem em Saúde Pública:  Assistencial:  consulta  de  enfermagem,  atendimento  de  enfermagem,
imunizações, visita domiciliar - Administrativas: planejamento e organização do serviço de enfermagem, treinamento em serviço,
reciclagem e supervisão - Educativas: educação em saúde: concepção de educação, estratégias de desenvolvimento. Vigilância à
saúde (epidemiológica, sanitária). 5. Planejamento e avaliação local de saúde: finalidade, metodologia: técnicas de planejamento,
programação em saúde, avaliação de programas de saúde. 6. Aspectos epidemiológicos e assistenciais à saúde: da mulher, da
criança, do escolar e do adolescente, do adulto e idoso, do trabalhador.

472 -  FÍSICO -  FÍSICA MÉDICA -  RADIODIAGNÓSTICO:  1.  Fundamentos  de  Radiologia  Convencional.  1.1.  Equipamentos
radiológicos convencionais. Produção de raios-X. 1.2. Formação de imagens e contraste. 1.3. Controle da radiação espalhada.
1.4. Características e processamento de filmes radiológicos. 1.5. Qualidade das imagens. 2. Equipamentos Básicos. 2.1. Tubos de
raios-X. 2.2. Transformadores de alta-tensão. 2.3. Sistemas de retificação. 2.4. Grades anti-espalhamento. 2.5. Intensificadores de
imagem. 2.6. Câmeras de vídeo e sistemas de televisão. 2.7.  Sensitômetros,  densitrômetros,  medidores de kVp e tempo de
exposição.  2.8.  Filmes  radiográficos,  écrans  e  processadoras  de  filmes.  3.  Fluoroscopia  e  Técnicas  Associadas.  3.1.
Intensificadores  de  imagens.  3.2.  Sistemas  de  vídeo.  3.3.  Sistemas  ópticos  e  câmeras.  3.4.  Técnicas  de  subtração.  3.5.
Contrastes. 3.6. Outros sistemas de formação de imagens radiológicas. 3.7. Mamografia e Mamografia Digital. 3.8. Angiografia.
3.9. Radiologia digital. 4. Características e qualidade da imagem radiológica. 4.1. Parâmetros característicos: contraste, resolução
espacial, ruído, distorções e artefatos. 4.2. Métodos de avaliação e quantificação das características de desempenho. 4.3. Fatores
que afetam a qualidade e suas possíveis correções. 5. Tomografia convencional e computadorizada. 5.1. Histórico e Princípios de
imagens tomográficas. 5.2. Algoritmos de reconstrução. 5.3 Geometrias (gerações de tomógrafos) 5.4. Sistemas de visualização.
5.5.  Dosimetria  e  controle  de  qualidade em CT.  6.  Proteção Radiológica  e  Dosimetria.  6.1.  Conceitos  básicos  de  proteção
radiológica, grandezas e unidades. 6.2. Dosimetria externa e medidas de dose, monitorações pessoal e ambiental, cálculo de
barreiras. 6.3. Segurança radiológica: sinalizações e controles de áreas, dispositivos e vestimentas de proteção. 6.4. Normas e
regulamentos:  locais,  nacionais  e  internacionais.  6.5.  A filosofia  ALARA,  planejamento  de  programa  ALARA.  6.6.  Proteção
radiológica nas exposições médicas.  7. Controle de qualidade em radiodiagnóstico.  7.1. Controle de qualidade em radiologia
diagnóstica.  7.2.  Protocolos para análise de  parâmetros radiológicos:  kVp,  filtração,  rendimento,  linearidade,  coincidência  de
campos, contato tela-filme. 7.3. Levantamento radiométrico, mediação de radiação de vazamento 7.4. Controle de qualidade em
mamografia.  7.5.  Controle  de  qualidade  em  fluoroscopia.  7.6.  Controle  de  qualidade  em  tomografia  computadorizada  e
convencional. 7.7. Processamento Digital de Imagens. Fundamentos da imagem digital. 7.8. Representações e transformadas de
imagens.  7.9.  Métodos  básicos  de  processamento:  redução  de  ruídos,  realces,  restauração  de  regiões,  reconhecimento  de
padrões,  análise  de  movimentos,  visualização  3D.  8.  Aplicações  clínicas.  8.1.  Sistemas  de  arquivamento,  comunicação  e
gerenciamento de imagens.



486  -  FISIOTERAPEUTA  -  SAÚDE  DA  MULHER:  1.  Fisiologia  da  Micção.  2.  Estudo  urodinâmico.  3.  Cistometria.  4.
Eletromiografia  (EMG).  5.  Perfilometria.  6.  Exames  Complementares.  7.  Ultrassonografia.  8.  Urografia  Excretora.  9.
Uretrocistografia  miccional.  10.  Tomografia  Computadorizada.  11.  Ressonância  Magnética.  12.  Dopplervelocimetria.  13.
Incontinência Urinária  Feminina. 14.  Fatores de Risco para a Incontinência Urinária.  15.  Tipos de Incontinência Urinária.  16.
Incontinência Urinária de Esforço (IUE). 17. Incontinência Urinária de Urgência (IUU). 18. Incontinência Urinária Mista (IUM). 19.
Avaliação Perineal. 20. Cones Vaginais. 21. Eletroestimulação. 22. Bases Neurofisiológicas. 23. Desenvolvimento e Maturação do
Sistema Neurourológico.  24.  Bexiga Neurogênica.  25.  Tratamento Fisioterápico com Biofeedback.  26.  Anatomia Funcional  da
Pelve.

561 - TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA:  1. Noções de Políticas de Saúde no Brasil.  2. SUS: Princípios e
Diretrizes. Vigilância em Saúde. 3. Código de Ética. 4. Técnicas radiológicas. 5. Física das radiações. 6. Produção de raios-x. 7.
Radioatividade.  8.  Anatomia  geral  e  radiológica.  9.  Posicionamentos  de  pacientes  para  radioterapia.  10.  Acessórios  de
imobilização em radioterapia. 11. Noções de radioproteção. 12. Comparação entre teleterapia e braquiterapia. 13. Radioterapia
conformacional.  14.  Noções da radioterapia de Intensidade Modulada (MTR). 15. Noções de radioterapia guiada por imagem
(IGRT). 16. Vantagens e desvantagens do Portal eletrônico em Radioterapia. 17.  Importância dos sistemas de gerenciamento. 18.
Noções de tomografia computadorizada com simulador (CT Simulador), janela e nível em imagens radiológicas.

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.

600 - TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS: 1. Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um laboratório, sua
utilização e conservação: balanças, estufas, microscópio, vidraria. 2. Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização e
desinfecção em laboratório: autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes. 3. Preparação de meios de cultura,
soluções, reagentes e corantes. 4. Manuseio e esterilização de material contaminado; 5. Métodos de prevenção e assistência à
acidentes de trabalho. 6. Ética em laboratório de análises clínicas. 7. Técnicas de lavagem de material em laboratório de análises
clínicas. 8. Noções de anatomia humana para identificação de locais de coleta de amostras para análise. 9.Biologia: técnicas
bioquímicas indicadas no diagnóstico de diversas patologias humanas. 10. Hematologia: execução de técnicas de preparo de
corantes,  de  manuseio  correto  de  aparelhos  e  materiais,  para  fins  de  diagnóstico  hematológico.  11.  Imunologia:  técnicas
sorológicas  e  de  imunofluorescência  com  ênfase  no  diagnóstico  imunológico  das  doenças  humanas.  12.  Microbiologia:
microbiologia clínica, coleta, transporte e armazenamento de materiais, aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para o
diagnóstico  das doenças infecciosas,  utilização correta de aparelhos  e materiais.  13.  Parasitologia:  conhecimentos  teórico e
prático de parasitologia aplicada às técnicas de identificação de protozoários, helmintos, hematozoários envolvidos em doenças
humanas. 14. Biossegurança. 15. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 16. Uroanalise: coleta e preparo de exames
de urina.

601 - TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA: 1. Métodos de fixação dos tecidos. 2. Procedimentos para desidratação e diafanização
dos tecidos fixados. 3. Microtomia. Preparo de soluções utilizadas no processamento de tecidos e de colorações de lâminas
histológicas em HE, colorações especiais  e montagem das lâminas histológicas com resina Entellan,  manuseio de ácidos e
reagentes químicos. 4. Instrumentação laboratorial. Manuseio e conservação. Vidraria e equipamentos de meia complexidade. 5.
Preparo de soluções. Processos de desdobramento de misturas. Esterilização. 6.  Métodos físicos e químicos. Desinfecção e
técnicas de assepsia no trabalho histológico. 7. Biossegurança em laboratório. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.
8. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 9. Princípios de ergonomia no
trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. 

602 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material e
esterilização. 4.3. Atuação nos períodos pré‐operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 4.4. Atuação durante os procedimentos
cirúrgico‐anestésicos. 4.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. 4.6.
Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 4.7. Uso de material estéril. 4.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica
e  lavadora  automática  ultrassônica.  5.  Noções  de  controle  de  infecção  hospitalar.  6.  Procedimentos  de  enfermagem.  6.1.
Verificação de sinais vitais,  oxigenoterapia,  aerossolterapia e curativos.  6.2.  Administração de medicamentos.  6.3.  Coleta de



materiais para exames. 7. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 7.1 Conceitos de emergência e urgência. 7.2.
Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico de enfermagem em situações de choque, parada cardio‐
respiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8. Enfermagem
em  saúde  pública.  8.1.  Política  Nacional  de  Imunização.  8.2.  Controle  de  doenças  transmissíveis,  não  transmissíveis  e
sexualmente  transmissíveis.  8.3.  Atendimento  aos  pacientes  com  hipertensão  arterial,  diabetes,  doenças  cardiovasculares,
obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de
assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área de
saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho. 10.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 10.2. Princípios de
ergonomia no trabalho. 10.3. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

603 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR: 1. Agravos à saúde do trabalhador. 1.1. Saúde mental. 1.2.
Sistemas sensoriais,  respiratório  e  cardiovascular.  1.3.  Câncer.  1.4.  Sistema musculoesquelético.  1.5.  Sangue.  1.6.  Sistemas
nervoso,  digestivo,  renal‐urinário  e  reprodutivo.  1.7.  Doenças  da  pele.  2.  Aspectos  legais  da  enfermagem do  trabalho.  2.1.
Responsabilidades  em  relação  à  segurança  e  saúde  ocupacional.  2.2.  Saúde  ocupacional  como  um  direito  humano.  2.3.
Convenções da Organização Internacional do Trabalho. 2.4. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 3.
Biossegurança. 3.1. Princípios gerais de biossegurança, higiene e profilaxia. 3.2. Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos,
agentes biológicos, físicos, químicos e radioativos. 3.3. Meios de propagação e isolamento em doenças infectocontagiosas. 4.
Bioética. 4.1. Princípios fundamentais. 4.2. Direitos e deveres do técnico em enfermagem. 5. Epidemiologia ocupacional. 5.1.
Método epidemiológico aplicado à saúde e segurança ocupacional. 5.2. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da
exposição.  5.3.  Medidas  de  exposição  no  local  de  trabalho.  5.4.  Medição  dos  efeitos  das  exposições.  5.5.  Avaliação  de
causalidade e ética em pesquisa epidemiológica. 6. Ergonomia. 6.1. Princípios de ergonomia e biomecânica. 6.2. Antropometria e
planejamento do posto de trabalho. 6.3. Análise ergonômica de atividades. 6.4. Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de
produção. 6.5. Prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho. 7. Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. 7.1. Relações
entre saúde ambiental e ocupacional. 7.2. Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. 7.3.Gestão ambiental e proteção
dos trabalhadores. 7.4. Gestão em saúde: planejamento, implementação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde
nos locais de trabalho. 8. Procedimentos de enfermagem. 8.1. Verificação de sinais vitais. 8.2. Oxigenoterapia, aerossolterapia e
curativos. 8.3. Administração de medicamentos e coleta de materiais para exame. 9. Proteção e promoção da saúde nos locais de
trabalho. 9.1. Programas preventivos. 9.2. Avaliação do risco em saúde. 9.3. Condicionamento físico e programas de aptidão. 9.4.
Programas de nutrição. 9.5. Proteção e promoção de saúde. 9.6. Doenças infecciosas. 9.7. Programas de controle do tabagismo,
álcool e abuso de droga. 9.8. Gestão do estresse. 10. Programa de prevenção de riscos ambientais. 10.1. Higiene ocupacional.
10.2. Prevenção de acidentes. 10.3. Política de segurança, liderança e cultura. 10.4. Proteção Pessoal. 11. Toxicologia. 11.1.
Toxicologia e Epidemiologia. 11.2. Monitoração biológica. 11.3. Toxicocinética. 11.4. Toxicologia básica. 11.5. Agentes químicos no
organismo.  11.6.  Toxicocinética.  11.7.  Toxicodinâmica dos agentes químicos. 12.  Conduta ética dos profissionais da área de
saúde. 

604 – TÉCNICO EM FARMÁCIA: 1. Operações farmacêuticas. 1.1. Filtração, tamisação, trituração e extração. 1.2. Cálculos em
farmacotécnica.  1.3.  Sistema métrico  decimal:  medidas de  massa e  volume.  2.  Formas de expressão de  concentrações  na
manipulação farmacêutica.  3.  Obtenção e controle de água purificada para farmácia com manipulação. 4. Armazenamento e
conservação  de  medicamentos.  5.  Princípios  básicos  de  farmacotécnica.  5.1.  Formassólidas,  semi‐sólidas  e  líquidas.  5.2.
Incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. 6. Controle de qualidade físico‐químico em farmácia com
manipulação. 7. Legislação sanitária e profissional. 8. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 9. Princípios gerais de
segurança no trabalho. 9.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 9.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 9.3. Códigos
e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

605 - TÉCNICO EM NECROPSIA: 1. Noções de anatomia e patologia humana. 2. Noções de Medicina Legal. 3. Técnica de
autópsia:  conhecimento  dos  instrumentos  utilizados,  abertura  de  tronco  e  crânio,  dissecação  de  órgãos.  4.  Técnicas  de
embalsamento.

609 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 1. Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453, de 1 de junho
de 1998. 2. Normas de radioproteção. 3. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia.  4. Efeitos biológicos das radiações. 5.
Operação de equipamentos em radiologia. 6. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores,
processadora de filmes. 7. Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. 8.
Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 8.1. Bases físicas e tecnológicas aplicadas a ressonância magnética. 8.2.
Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. 9. Bases físicas e tecnológicas aplicadas a
medicina nuclear. 9.1. Protocolos de exames de medicina nuclear. 9.2. Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. 10.
Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. 11. Processamento de imagens digitais. 11.1. Informática aplicada ao
diagnóstico por imagem. 11.2. Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. 11.3. Equipamentos
utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. 11.5 Protocolos de
operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 13. Princípios gerais
de segurança no trabalho. 13.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 13.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 13.3.
Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

612 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA: 1. Física de formação da imagem no RX. 2. Tomografia e ressonância. 3.
Isótopos e radioisótopos. 4. Princípios de proteção radiológica. 5. Técnicas de posicionamento: tórax, cabeça, pescoço, ouvido,
mama, tratos gênito-urinário e digestivo. 6. Posicionamento e técnicas de imagem para tomografia computadorizada em exames
de  crânio,  ouvido,  seios  da  face,  tórax,  mama,  abdome/pélvis.  7.  Posicionamento  e  técnicas  de  imagem para  ressonância
magnética  em exames  de  crânio,  ouvido,  seios  da  face,  tórax,  mama,  abdome/pélvis.  8.  Noções  básicas  de  anatomia  de
superfície, topográfica, seccional e radiológica. 9. Noções básicas dos principais tipos de câncer no Brasil (cânceres de pele,
próstata, mama, colo de útero, pulmão, estômago, colo e reto e boca). 10. SUS: Princípios e diretrizes orientadoras do SUS. 11. A
prática profissional no contexto das instituições do SUS.

(***) Vagas que exigem disponibilidade para viagens. Atendimento Hospitalar ou em Consultórios Itinerantes


