PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS/MG
Processo Seletivo de Provas Nº 01/2022
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E / OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ENSINO MÉDIO
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação.
Pontuação. Regência verbal e nominal. Sintaxe e Análise Sintática (tipos de sujeito, regência, transitividade verbal
etc.); Crase; Conectivos (conjunção e pronomes). Emprego dos porquês. Morfologia: formação de palavras, flexão
nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. Significação das palavras;
Classe de palavras.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de medidas,
sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e
massa. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e volumes.
Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
2.00 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES
✓ História de Brazópolis/MG: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Epidemiologia em saúde bucal; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal;
✓ Sistema de informação em saúde bucal;
✓ Anatomia e fisiologia bucal;
✓ Sistema de Trabalho e atendimento em saúde bucal;
✓ Organização de consultórios odontológicos;
✓ Equipamentos e instrumental, conservação e manutenção;
✓ Materiais odontológicos com uso em saúde coletiva;
✓ Ações coletivas em saúde bucal.
✓ Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários.
✓ Lei Federal nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
✓ Lei Federal nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências;
✓ Decreto nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de
saúde.
✓ Guia de Vigilância em Saúde – vol. único – Edição Atualizada.
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2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – TODAS AS ÁREAS
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES
✓ História de Brazópolis/MG: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Programa Saúde da Família; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Noções de ética e cidadania;
✓ Noções básicas de saúde pública: Ações de Saúde da Criança, do Adolescente, do Homem, da Mulher e do
Idoso; Saúde mental; Atenção à pessoa com deficiência; Violência familiar; Doenças transmitidas por vetores;
Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico; Visita domiciliar.
✓ O TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BRASIL. Ministério da Saúde. O trabalho do Agente
Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde).
✓ GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
✓ GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
✓ VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. Fundação Nacional de Sáude. – Brasília: FUNASA, 2002.
✓ A SOCIEDADE CONTRA A DENGUE. Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
✓ POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA.
✓ CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
✓ MANUAL DE SANEAMENTO. 3ª ED. REV. Itens 2.3 – Doenças relacionadas com a água; Capítulo 3 – item
3.1 – Considerações gerais; 3.2 – Esgotos domésticos; 3.3 – Conceito de contaminação; 3.4 – Sobrevivência
das bactérias; 3.5 – Estabilização dos escretas; 3.6 – Doenças relacionadas com os esgotos; 4.9 – Resíduos
de serviços de saúde; 4.10 – Mobilização comunitária; 5.6 – Ações desenvolvidas no combate à malária; 7.5 –
Sinais indicativos da presença de roedores. 8.1 – Introdução e 8.2 – Doenças transmitidas por alimentos (DTA).
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Artigos 196 a 200.
✓ LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências e DECRETO Nº
7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa,
e dá outras providências.
✓ LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
✓ LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso
✓ LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
✓ LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento
de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de
2006, e dá outras providências – alterada pela LEI Nº 13.595/2018.
2.02 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES
✓ História de Brazópolis/MG: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
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✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; Manuais de Orientação,
publicados pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo referentes a: dengue,
febre amarela e outros agravos ocasionados por vetores;
✓ Livros didáticos de Ciências, Biologia, Higiene e Saúde e Educação Ambientais;
✓ Noções gerais de saúde;
✓ Ações da Vigilância em Saúde e controle de doenças transmissíveis por vetores;
✓ Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações;
✓ Atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor - pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em
imóveis especiais, pesquisa de armadilhas, bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização, avaliação de
densidade larvária;
✓ Controle Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos;
✓ Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na aplicação
✓ Atividades Educativas: segurança no trabalho - prevenção de acidentes.
✓ POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA.
✓ CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Artigos 196 a 200.
✓ LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
✓ LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências e DECRETO Nº
7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa,
e dá outras providências.
✓ LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
✓ LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso
✓ LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento
de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de
2006, e dá outras providências – alterada pela LEI Nº 13.595/2018.
2.03 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES
✓ História de Brazópolis/MG: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Assepsia e Antissepsia;
✓ Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
✓ Micro-organismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
✓ Sinais vitais;
✓ Saúde da mulher – pré-natal, parto e puerpério;
✓ Prevenção do Câncer de Mama;
✓ Métodos contraceptivos;
✓ Climatério;
✓ Gravidez na adolescência;
✓ Saúde da criança (puericultura e pediatria. Imunização);
✓ Saúde do adolescente;
✓ Saúde do adulto (programas de hipertensão, diabetes, AIDS, tuberculose e hanseníase);
✓ Fundamentos de enfermagem (curativo, sondagem, inalação), Doenças Sexualmente Transmissíveis;
✓ Infecção hospitalar;
✓ Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
✓ Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
✓ Primeiros Socorros (traumas, fraturas, queimaduras);
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✓
✓
✓
✓

Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
COREN - Código de ética dos profissionais de enfermagem;
Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários.
Lei Federal nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
✓ Lei Federal nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências;
✓ Decreto nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de
saúde.
✓ Guia de Vigilância em Saúde – vol. único – Edição Atualizada.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia
oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de pontuação. Concordância Verbal.
Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes. Funções e
Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. Funções e Análise/Uso dos Adjetivos. Funções
e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros Discursivos (Produção Textual). Análise Linguística.
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Novíssima Gramática
da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). Dicionário Houaiss de
Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br). Sites para
estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br,
www.conjugacao.com.br.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética
simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
3.01 – DENTISTA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO - 10 QUESTÕES
✓ Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais.
✓ Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais.
✓ Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação.
✓ Biossegurança e ergonomia.
✓ Tratamento restaurador atraumático; urgências e emergências odontológicas.
✓ Farmacologia: receituário; anti-inflamatório; antibióticos; analgésicos; drogas utilizadas em anestesia local;
técnicas anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia local; prevenção e tratamento de
emergências médicas em odontologia.
✓ Dentística: nomenclatura e classificação das cavidades; princípios gerais do preparo cavitário; instrumentos
cortantes manuais e rotatórios; isolamento do campo operatório; cavidades para amálgama; manipulação do
amálgama; restaurações reforçadas com pino; cavidades e técnicas de restauração com resinas compostas
fotopolimerizáveis; restauração metálica fundida.
✓ Odontopediatria: dentição decídua; dentição mista; terapia pulpar em odontopediatria; traumatismo em dentes
anteriores; cirurgia em odontopediatria; prevenção em odontopediatria; escovação dentária; uso racional do
flúor; selantes; uso de ionômero de vidro.
✓ Endodontia: anatomia interna e externa dentais; anestesia local em endodontia; aplicações clínicas, indicações
e planejamento do tratamento endodôntico; atendimento de urgência de dentes traumatizados; diagnóstico das
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patologias pulpares; doenças da polpa; doenças do periápice; comportamento pulpar frente à agressão;
preservação da vitalidade pulpar, tratamento cirúrgico conservador da polpa; biossegurança e controle de
infecção em odontologia; conhecimentos básicos na interpretação da dor e diagnóstico das patologias pulpares
e periapicais; embriologia, odontogênese, componentes estruturais da polpa e periodonto; endodontia em
odontopediatria; endodontia geriátrica; estrutura e funções do complexo polpa-dentina; esvaziamento do
conteúdo do canal radicular.
✓ Prótese: tipos de preparo, materiais utilizados e técnicas de moldagem para confecção de próteses dentárias.
✓ Periodontia: considerações biológicas; diagnóstico; princípios terapêuticos; cirurgia periodontal; terapêutica
inicial; tratamento de infecções agudas; complicações da terapêutica periodontal; prevenção. Cirurgia: técnicas
de cirurgia oral menor; tratamento de infecções; complicações cirúrgicas.
✓ Radiologia Odontológica: técnica e interpretação radiográfica.
✓ Ortodontia: diagnóstico e planificação do tratamento ortodôntico; perdas precoces de dentes decíduos,
mantenedores de espaço; perdas de espaço, recuperador de espaços removível; mordidas cruzadas
(anteriores e posteriores).
✓ Semiologia: manifestações bucais de doenças sistêmicas; alterações do desenvolvimento das estruturas
bucais e parabucais; tumores benignos e malignos da cavidade oral; cistos e tumores de origem odontogênica;
alterações regressivas dos dentes; doenças de origem microbiana; infecções bacterianas, virais e micóticas;
cárie dentária; doenças da polpa e tecidos periapicais; disseminação das infecções bucais; manifestações orais
das DST/AIDS.
✓ Classificação Internacional de Doenças - CID10. Ampliação do acesso aos métodos preventivos,
reconhecidamente eficazes na redução das doenças bucais, como cárie e doença periodontal.
✓ Código de Ética Odontológica.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição
Federal
1988,
Título
VIII
Da
Ordem
Social,
Seção
II
Da
Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no
âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOASSUS 01/2001 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
✓ Gestão
do
SUS
–
Regulação
e
legislações
associadas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_prococao_equidade_saude.pdf
3.02 – ENFERMEIRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO - 10 QUESTÕES
✓ Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem;
✓ Ética em Enfermagem;
✓ Exercício Profissional;
✓ Sistematização da Assistência de Enfermagem;
✓ Boas práticas: cálculo seguro Vol. I - Revisão das operações básica gestão 208-2011 COREN disponível em:
✓ https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoesbasicas_0.pdf
✓ Boas práticas: cálculo seguro Vol. II - Cálculo e diluição de medicamentos gestão 2008 - 2011 COREN –
disponível em:
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✓ http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-ediluicao-de-medicamentos.pdf
✓ Erros de medicação – definições e estratégias de prevenção 2011;
✓ 10 passos para segurança do paciente – São Paulo 2010 COREN disponível em: https://portal.corensp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente_0.pdf
✓ Publicações do Ministério da Saúde:
✓ Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias;
✓ Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama;
✓ Guia de Orientações para o Enfermeiro Residente;
✓ Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa;
✓ Manual de Educação em Saúde: Volume 1;
✓ Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde: saúde da família;
✓ Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada;
✓ Marco legal: saúde, um direito de adolescentes;
✓ Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids;
✓ Posto de Coleta;
✓ Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar;
✓ Saúde da pessoa idosa;
✓ Política nacional de Saúde mental;
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição
Federal
1988,
Título
VIII
Da
Ordem
Social,
Seção
II
Da
Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no
âmbito do SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOASSUS 01/2001 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
✓ Gestão
do
SUS
–
Regulação
e
legislações
associadas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_prococao_equidade_saude.pdf
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