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Anexo 3 – Provas e Programas. 

A) Cargos de Nível de Ensino Superior 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Superior: 
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; 
Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e 
complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a 
assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Enfermeiro/Obstetra 
Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de 
enfermagem.  Administração de materiais e enfermagem. Organização dos serviços de 
enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na 
administração e na assistência de enfermagem no ambiente hospitalar. Tomada de decisão na 
administração da assistência e do serviço.  Processo de enfermagem – teoria e prática. Consulta de 
enfermagem. Legislação específica para a enfermagem em obstetrícia e técnicas obstétricas e 
relacionadas ao recém-nascido. Rede Cegonha. 

B) Cargos de Nível de Ensino Médio 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Médio: 
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; 
Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e 
complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a 
assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Técnico de Enfermagem 
Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. Direitos da criança e do adolescente. Anatomia e 
fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e 
parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais. 
Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica 
corporal, terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, 
hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço 
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hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia capilar, coleta de material para 
exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do sistema nervoso central, 
respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético; pré, trans e pós-operatório; 
urgências e emergências; terapia intensiva.  Cuidados de enfermagem à saúde da mulher, com 
ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama; doenças sexualmente transmissíveis e aids. 
Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e 
adolescente; doenças prevalentes na infância (afecções respiratórias, diarreia, desidratação, 
desnutrição, verminose, ); distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais, esquelético, 
endócrino; doenças infectocontagiosas; terapia intensiva; urgências e emergências (parada 
cardiorrespiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, envenenamento, 
convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré, trans e pós operatório. Cálculo e diluição de 
medicações; técnicas de enfermagem. 
 
Técnico em Imobilização Ortopédica 
Conhecimentos de Anatomia e Fisiologia (músculos e ossos)  relacionados às práticas de 
imobilização. Confecção e retirada de aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras) e 
enfaixamentos com uso de material convencional e sintético (resina de fibra de vidro); Imobilizações 
com uso de esparadrapo e talas metálicas; Preparo e execução de trações cutâneas; 
Conhecimentos básicos sobre instalação de trações esqueléticas e de manobras de redução 
manual. 

C) Cargos de Nível de Ensino Fundamental 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Fundamental: 
 
Língua Portuguesa: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia 
oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições 
e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Agente de Alimentação 
Conhecimento básicos de manipulação de alimentos (pré-preparo, preparo higiene e apresentação 
pessoal). Serviços na área de nutrição (cozinha, copa, lactário e banco de leite): recepção, 
classificacão, armazenamento, controle, conservação. Preparação de refeições: dietas específicas 
supervisionadas por nutricionista. Qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação de refeições. 
Gêneros necessários para a confecção de cardápios. Preparo, cocção, montagem e porcionamento 
de alimentos. Análise da necessidade de reparo ou substituição de equipamentos. Limpeza e a 
conservação de instalações, equipamentos e utensílios utilizados na produção e distribuição das 
refeições. Técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos. Recebimento 
de alimentos. Transportando de carros com louças e utensílios utilizados por pacientes. 
Preenchimento correto de etiquetas e planilhas de controle quanto as dietas dispensadas para 
pacientes. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. Noções de 
Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de proteção 
individual. 
 
Agente de Manutenção 
Noções de manutenção corretiva e preventiva nas áreas: elétrica (quadros de comando, grupo 
gerador, circuitos elétricos de iluminação e de tomadas, fiação, disjuntores, lâmpadas, reatores, 
luminárias, motores elétricos, chaves contadoras e demais componentes de um sistema elétrico), 
hidráulica (sistema de distribuição de água e rede de esgoto, desentupimento de pias e vasos 
sanitários e correção de vazamentos), predial (paredes, calçadas, muros, pisos em geral, telhados, 
calhas e rufos, divisórias de madeira, portas, janelas, jardinagem e limpeza externa), de 



 

______________________________________________________________________________________________ 
HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO  

Rua Angelina, S/N, Bairro dos Municípios Fone: +55 47 3169 3700 | Fax: +55 47 3169 2214 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
H O S P I T A L  M U N I C I P A L  R U T H  C A R D O S O  

equipamentos e móveis (camas, cadeiras, mesas, armários e equipamentos). Levantamento de 
materiais e equipamentos necessários ao exercício da sua função. Limpeza do local de trabalho. 
Guarda e conservação de instrumentos de trabalho, ferramentas e equipamentos. 
Acompanhamento e inspeção de instalações realizadas por terceiros a fim de assegurar a 
qualidade técnica das mesmas de acordo com as normas. Noções de Prevenção de Acidentes, 
Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de proteção individual. 
 
Agente de Serviços Gerais 
Limpeza e organização de ambientes. Técnicas de limpeza e controle de ambientes visando evitar 
a disseminação de microrganismos. Limpeza concorrente, terminal e de manutenção. Tratamento 
de piso. Noções de manipulação de produtos químicos e utensílios de limpeza. Uso de uniformes e 
equipamentos de segurança. Conferência, controle e distribuição do material de consumo, limpeza 
e outros. Coleta seletiva de lixo. Roupas hospitalares: processos de coleta, distribuição, avaliação 
de reparos, lavação. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. 
Noções de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de 
proteção individual. 
 
Agente de Serviços Gerais (Maqueiro) 
Noções de higiene e limpeza. Cuidados com o patrimônio. Uso de uniformes e equipamentos de 
segurança. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. Noções de 
Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de proteção 
individual. Conhecimentos de transporte e remoção de pacientes em unidades hospitalares por 
meio de cadeiras de rodas, macas e camas. 
 
 


