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ANEXO I-B. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
ENFERMEIRA PADRÃO 

 
ATUALIDADES: (ENFERMEIRA PADRÃO) 

Questões relacionadas à Saúde Pública (fatos e notícias), divulgadas em revistas, jornais, televisão, internet, portal 
oficial Ministério da Saúde, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019, no Brasil e no Mundo. 

PORTUGUÊS: (ENFERMEIRA PADRÃO) 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição 
e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
Acentuação gráfica. 
MATEMÁTICA: (ENFERMEIRA PADRÃO) 

Operações com números reais. Operações com conjuntos. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Raciocínio Lógico, Lógica de Argumentação, 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, Leis de De Morgan, 
Diagramas lógicos, Resolução de situações-problema. Sequência Numérica, Progressões Aritméticas. 
ESPECÍFICO: (ENFERMEIRA PADRÃO) 
SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem); Acolhimento com classificação de risco; Administração de 
medicamentos; Assepsia, desinfecção e esterilização; Anatomia e fisiologia humana; Imunização; Técnicas de 
Enfermagem; Enfermagem em urgência; Primeiros socorros; Assistência à criança, mulher e idoso; Doenças 
Infecciosas e parasitárias; Prevenção e promoção da saúde; Assistência domiciliar; Enfermagem materno-infantil; 
Atendimento de enfermagem à saúde da mulher; Atendimento de enfermagem à saúde do adolescente; 
Biossegurança e gerenciamento de resíduos; Saúde mental: Transtornos mentais e de comportamento, Sinais e 
Sintomas de Transtornos mentais, alterações da sensopercepção, alterações do pensamento, alterações da 
linguagem, alterações da consciência, alterações da atenção e orientação, alterações da memória, alterações da 
afetividade, alterações do sono e alterações do movimento. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html  

O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf  

BRASIL.M Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) Brasília 
DF 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf  

Estatuto do Idoso. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf  

Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: 
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/maio/governo-federal-lanca-nova-edicao-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-
eca/ECA2019digital.pdf  

Estratégia Saúde da Família (ESF). Disponível em: 
http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/sobre-o-programa  

Código de Ética. Disponível em: 
https://portal.coren-sp.gov.br/codigo-de-etica-dos-profissionais-de-enfermagem/ 

LEI 8080 – Lei orgânica da saúde. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/lei-8080-lei-orgnica-da-saude_4163.html 

Enfermagem no âmbito hospitalar. Disponível em: 
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Guia-PAHH.pdf 

Dengue, Chikungunya e Zika: o que são , transmissão, sintomas, tratamentos, prevenções. Disponível em: 
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/dengue-chikungunya-e-zika.pdf 

Boas práticas de enfermagem na atenção básica. Disponível em: 
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/guia_de_boas_praticas_de_enfermagem_na_atencao_basica_norteando_gestao_a_assistencia.pdf  

Manual de Processo de Enfermagem: Guia para a Prática. Disponível em: 
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/SAE-web.pdf 
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