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A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, 
instituída mediante a Resolução SAP nº 147, publicada no Diário Oficial do Estado de 08 de novembro de 
2017, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a 1ª Retificação do 
Edital CCP n° 008/2018, publicado em 10.01.2018. 

 
 
Onde se lê: 
 
XVII – Das disposições finais 

 
3 - Não será fornecida informação via telefone, no que tange a resultados de notas de provas e títulos e 
classificação final. 
 

ANEXO I - DO CARGO 

Cargo: Analista Administrativo 
Vencimentos: R$ 2570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) acrescido do 
Prêmio de Desempenho Individual de até R$ 374,05 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), conforme legislação vigente. 
No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva, Adicional de 
Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 
 
Cargo: Analista Sociocultural 
Vencimentos: R$ 2570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) acrescido do 
Prêmio de Desempenho Individual de até R$ 374,05 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), conforme legislação vigente. 
No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva Adicional de 
Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 
 
 

ANEXO II - PRÉ-REQUISITOS, PERFIL PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E 
DURAÇÃO DA PROVA. 

 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DURAÇÃO DA PROVA: 
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Teoria do Serviço Social: Pressupostos e fundamentos; relação sujeito-
objeto; objetivos. A práxis profissional; relação teoria-prática; a questão da mediação. Vertentes de 
pensamento (materialismo histórico, positivismo, fenomenologia). Metodologia em Serviço Social: 
Alternativas metodológicas. Instrumentação: o atendimento individual; o trabalho com grupos, 
comunidade, movimentos emergenciais; a questão das técnicas, o cotidiano como categoria de 
investigação. Documentação.  Política Social e Planejamento: A questão social e a conjuntura brasileira. 
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Instituição e Estado. Movimentos sociais e participação popular. A prestação de serviços e a Assistência 
Pública. Equipamentos comunitários e creche. Projetos e programas em Serviço Social. LOAS - Lei 
Orgânica da Assistência Social. Código de Ética profissional. Ciências Sociais e Desenvolvimento 
Comunitário: Conceitos de sociedade, Comunidade, Grupos e Instituições. Conceitos e Implicações de 
Classe, Poder e Ideologia. Organização de Comunidade e Participação Popular. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PSICÓLOGO  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Código de Ética. A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na 
equipe multiprofissional de saúde. Saúde Mental: conceito de normalidade, produção de sintomas; 
Características dos estágios do desenvolvimento infantil; Psicopatologia: aspectos estruturais e 
dinâmicos das neuroses, psicoses e perversões. Ações psicoterápicas de grupo; Grupos operacionais. 
Níveis de assistência e sua integração. Terapia Familiar e Sistêmica. Sistema Único de Saúde: princípios 
básicos, limites e perspectivas. Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Doenças de notificação compulsória. Atuação do psicólogo nos programas de proteção à 
mulher; Atuação do psicólogo em programas de medidas Socioeducativas, atuação do psicólogo na 
proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual. Nova lógica 
assistencial em Saúde Mental. Psicologia Social. Princípios da intersetorialidade. Estatuto da Criança e 
do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e suas atualizações.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e 
hospitalização. Processos de avaliação em Terapia Ocupacional (condições físicas, psíquica e social). 
Práticas, métodos e técnicas de Terapia Ocupacional em contexto hospitalar e afins. Desenvolvimento 
neuropsicomotor de bebês e crianças. Desenvolvimento humano. Relações de apego entre mães e 
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bebês prematuros e filhos. Processos de apoio emocional para paciente e família/cuidador. Adesão ao 
tratamento e adaptação. Recursos de Comunicação Complementar ou Alternativa e Tecnologia 
Assistiva. Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente. Terapia Ocupacional para 
pacientes e familiares em situações de perda e luto. Atividades de vida diária e atividades de vida prática 
e adaptações no contexto hospitalar. Órteses e adaptações. Aspectos psicossociais e espirituais nos 
cuidados ao paciente hospitalizado. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos 
(brinquedotecas – legislação). Ambiência (diferentes ciclos). Cotidiano e Hospital. Papéis sócio-
ocupacionais do indivíduo. Alívio da dor e sintomas desconfortáveis, conservação de energia. Cuidados 
Paliativos e Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crítico. Terapia 
Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização. Terapia Ocupacional com pacientes em 
crise. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

 
MATEMÁTICA 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
MS-Windows XP – conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003 – estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção 
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003 – estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de 
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fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 
e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003 – 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, 
noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões 
de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico – uso de correio eletrônico, preparo e 
envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
busca e impressão de páginas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, 
divulgados na mídia local e/ou nacional. Noções de Administração Pública – Princípios Constitucionais 
da Administração Pública. Princípios Explícitos e Implícitos. Ética na Administração Pública. 
Administração Pública. Organização administrativa. Centralização. Descentralização. Desconcentração. 
Órgãos Públicos. Administração Indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista. A Constituição Federal de 1988 - Artigos 5º ao 17, 215 e 216. A Lei nº 
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civil do Estado) - Atos Administrativos: Conceito; 
Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e discricionariedade; Anulação; Revogação e 
Convalidação. Licitação (Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores) - Conceito. Princípios; Modalidades; 
Procedimento; Dispensa e inexigibilidade; Revogação e anulação e Sanções Administrativas. Contrato 
Administrativo: Características; Formalização, execução e rescisão; Espécies. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) - Convênios. Bens Públicos: Conceito; Regime Jurídico; 
Classificação; Afetação e desafetação; Formas de aquisição e alienação de bens públicos e Formas de 
utilização dos bens públicos pelos particulares. Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Direito Constitucional – Do Direito 
Constitucional: Natureza e conceito. Objeto. O Poder Constituinte: Originário. Derivado. Decorrente. Da 
Constituição: Conceito. Objeto e conteúdo. Supremacia e as Cláusulas Pétreas. Controle de 
Constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade (noções). Ação direta de 
inconstitucionalidade (noções). Arguição de descumprimento de preceito fundamental (noções). Dos 
Princípios Constitucionais: Conceito e conteúdo. Função e relevância dos princípios constitucionais. Do 
Estado Brasileiro: A República Federativa. Poder e divisão. O estado democrático de direito. A 
Constituição Federal de 1988: Princípios Constitucionais. Direitos e Deveres individuais e coletivos. Da 
Organização Político-Administrativa. Da União. Dos Estados Federados. Dos Municípios. Das Finanças 
Públicas: Normas Gerais. Dos orçamentos. Direito Administrativo – O Direito Administrativo e o Regime 
Jurídico–Administrativo: As funções do Estado. A função política ou de governo. Princípios 
constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro. Autarquias, Fundações públicas e Empresas públicas 
e Sociedades de Economia Mista: Conceito. Regime jurídico. Relações com a pessoa que as criou. 
Contrato de Gestão: Contrato de Gestão entre Estado e entidades da Administração 
indireta/Organizações sociais. Atos Administrativos: Conceito. Perfeição. Requisitos. Elementos. 
Pressupostos. Vinculação e discricionariedade. Revogação. Invalidade. O procedimento (ou processo) 
administrativo: Conceito. Requisitos. Importância. Licitação (Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores): Princípios e pressupostos; Conceito e finalidade; Modalidades. Contrato Administrativo: 
Alterações; Extinção; Prazo e prorrogação; Formalidades; Pagamentos e Equilíbrio econômico-
financeiro. Responsabilidade do Estado. Controle externo e interno. Controle parlamentar direto. 
Controle pelo Tribunal de Contas. Discricionariedade administrativa e Controle judicial. 
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Responsabilidade Patrimonial extracontratual do Estado. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade 
objetiva. Servidores Públicos: Agentes Públicos; Cargo, emprego e função pública; Estabilidade; 
Provimento e Vacância. 
 
Duração da prova: 4 (quatro) horas. 
 
 
ANALISTA SOCIOCULTURAL - PEDAGOGO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, 
divulgados na mídia local e/ou nacional. Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. 
Noções de Informática. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, 
nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Legislação educacional para educação básica. O projeto pedagógico: gestão e autonomia da escola. O 
curriculum da educação básica: fundamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação. 
Educação e filosofia. Educação, ética e cidadania. Educação em política. Políticas educacionais voltadas 
para democratização. Educação e sociedade: continuidade e transformação. Ensino e aprendizagem na 
educação básica. Teorias do conhecimento como base para prática pedagógica. 
 
Duração da prova: 4 (quatro) horas. 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia bucal. 
Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia e 
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tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e das doenças 
periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários. Técnicas anestésicas 
em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica e farmacológica de 
interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. 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. Sistemas de trabalho e atendimento. Ergonomia. 
Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
ENFERMEIRO 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de 
enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional – COREN. 
Programa Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São 
Paulo. Vacinação contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e 
esterilização. Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão em 
enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) 
definição de urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento de 
urgência e emergência. Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do 
aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema 
nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) 
psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e 
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias). 
Atenção à saúde da mulher (pré–natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, 
planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes mellitus). Assistência 
de enfermagem em queimaduras. Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, 
medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais 
peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e 
mobilização. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
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OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
MS-Windows XP – conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003 – estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção 
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003 – estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de 
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 
e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003 – 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, 
noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões 
de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico – uso de correio eletrônico, preparo e 
envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
busca e impressão de páginas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, 
divulgados na mídia local e/ou nacional. Legislação: Constituição do Estado de São Paulo - Título III - 
Capítulo I – Da Administração Pública; Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 
(Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968) – Título VI – Dos Deveres, Das Proibições e Das 
Responsabilidades (artigos 241 ao 250); Título VII – Das Penalidades, Da Extinção da Punibilidade e das 
Providências Preliminares (artigos 251 ao 267), e Título VIII – Do Procedimento Disciplinar (artigos 268 
ao 321); Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. 
 
Duração da prova: 3h30 (três horas e trinta minutos). 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética em Enfermagem. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 
Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987. Enfermagem no centro cirúrgico. Recuperação da anestesia. 
Central de material e esterilização. Atuação nos períodos pré-operatório, trans-operatório e pós-
operatório. Atuação durante os procedimentos cirúrgico-anestésicos. Materiais e equipamentos básicos 
que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. Uso 
de material estéril. Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática 
ultrassônica. Noções de controle de infecção hospitalar. Procedimentos de enfermagem. Verificação de 
sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. Administração de medicamentos. Coleta de 
materiais para exames. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. Conceitos de emergência 
e urgência. Estrutura e organização do pronto socorro. Atuação do técnico de enfermagem em situações 
de choque, parada cardiorrespiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, 
envenenamento e picada de animais peçonhentos. Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de 
Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 
Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, 
doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. 
Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. 9 Conduta 
ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas 
dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de 
Saúde e Segurança no Trabalho. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática.  
 
Duração da prova: 3h30 (três horas e trinta minutos). 
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Leia-se: 
 
XVII – Das disposições finais 

 
3 - Não será fornecida informação via telefone, no que tange a resultados de notas de provas e 
classificação final. 
 

O Capítulo XVII – Das disposições finai, passa avigorar acrescido do seguinte item: 
13 - Em caso de dúvida sobre este Concurso Público, o candidato poderá entrar em contato com a 
Empresa MSCONCURSOS, de segunda a sexta-feira, das 9h30min. às 12h30min. e das 14h às 18h 
(horário de Brasília), através do telefone 0800 719 9708 ou do e-mail at-sap@msconcursos.com.br.    
 

ANEXO I - DO CARGO 

Cargo: Analista Administrativo 
Vencimentos: R$ 2.570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) acrescido 
do Prêmio de Desempenho Individual de até R$ 374,50 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), conforme legislação vigente. 
No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva, Adicional de 
Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 
 
Cargo: Analista Sociocultural 
Vencimentos: R$ 2.570,84 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) acrescido 
do Prêmio de Desempenho Individual de até R$ 374,50 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), conforme legislação vigente. 
No valor apresentado dos vencimentos estão inclusos Salário Base, Gratificação Executiva Adicional de 
Periculosidade e 50 % do Prêmio de Desempenho Individual. 
 

ANEXO II - PRÉ-REQUISITOS, PERFIL PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E 
DURAÇÃO DA PROVA. 

 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DURAÇÃO DA PROVA: 
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Teoria do Serviço Social: Pressupostos e fundamentos; relação sujeito-
objeto; objetivos. A práxis profissional; relação teoria-prática; a questão da mediação. Vertentes de 
pensamento (materialismo histórico, positivismo, fenomenologia). Metodologia em Serviço Social: 
Alternativas metodológicas. Instrumentação: o atendimento individual; o trabalho com grupos, 
comunidade, movimentos emergenciais; a questão das técnicas, o cotidiano como categoria de 
investigação. Documentação.  Política Social e Planejamento: A questão social e a conjuntura brasileira. 
Instituição e Estado. Movimentos sociais e participação popular. A prestação de serviços e a Assistência 
Pública. Equipamentos comunitários e creche. Projetos e programas em Serviço Social. LOAS - Lei 
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Orgânica da Assistência Social. Código de Ética profissional. Ciências Sociais e Desenvolvimento 
Comunitário: Conceitos de sociedade, Comunidade, Grupos e Instituições. Conceitos e Implicações de 
Classe, Poder e Ideologia. Organização de Comunidade e Participação Popular. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro 
de 2016. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PSICÓLOGO  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Código de Ética. A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na 
equipe multiprofissional de saúde. Saúde Mental: conceito de normalidade, produção de sintomas; 
Características dos estágios do desenvolvimento infantil; Psicopatologia: aspectos estruturais e 
dinâmicos das neuroses, psicoses e perversões. Ações psicoterápicas de grupo; Grupos operacionais. 
Níveis de assistência e sua integração. Terapia Familiar e Sistêmica. Sistema Único de Saúde: princípios 
básicos, limites e perspectivas. Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Doenças de notificação compulsória. Atuação do psicólogo nos programas de proteção à 
mulher; Atuação do psicólogo em programas de medidas Socioeducativas, atuação do psicólogo na 
proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual. Nova lógica 
assistencial em Saúde Mental. Psicologia Social. Princípios da intersetorialidade. Estatuto da Criança e 
do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e suas atualizações.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro 
de 2016. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e 
hospitalização. Processos de avaliação em Terapia Ocupacional (condições físicas, psíquica e social). 
Práticas, métodos e técnicas de Terapia Ocupacional em contexto hospitalar e afins. Desenvolvimento 
neuropsicomotor de bebês e crianças. Desenvolvimento humano. Relações de apego entre mães e 
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bebês prematuros e filhos. Processos de apoio emocional para paciente e família/cuidador. Adesão ao 
tratamento e adaptação. Recursos de Comunicação Complementar ou Alternativa e Tecnologia 
Assistiva. Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente. Terapia Ocupacional para 
pacientes e familiares em situações de perda e luto. Atividades de vida diária e atividades de vida prática 
e adaptações no contexto hospitalar. Órteses e adaptações. Aspectos psicossociais e espirituais nos 
cuidados ao paciente hospitalizado. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos 
(brinquedotecas – legislação). Ambiência (diferentes ciclos). Cotidiano e Hospital. Papéis sócio-
ocupacionais do indivíduo. Alívio da dor e sintomas desconfortáveis, conservação de energia. Cuidados 
Paliativos e Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crítico. Terapia 
Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização. Terapia Ocupacional com pacientes em 
crise. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro 
de 2016. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

 
MATEMÁTICA 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
MS-Windows 10 – conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2016. MS-Word 2016 – estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção 
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2016 – estrutura básica das planilhas, 
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conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de 
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 
e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2016 – 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, 
noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões 
de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico – uso de correio eletrônico, preparo e 
envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
busca e impressão de páginas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, 
divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro de 2016. Noções de 
Administração Pública – Princípios Constitucionais da Administração Pública. Princípios Explícitos e 
Implícitos. Ética na Administração Pública. Administração Pública. Organização administrativa. 
Centralização. Descentralização. Desconcentração. Órgãos Públicos. Administração Indireta. Autarquias. 
Fundações Públicas. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. A Constituição Federal de 1988 
- Artigos 5º ao 17, 215 e 216. A Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civil do Estado) - 
Atos Administrativos: Conceito; Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e discricionariedade; 
Anulação; Revogação e Convalidação. Licitação (Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores) - Conceito. 
Princípios; Modalidades; Procedimento; Dispensa e inexigibilidade; Revogação e anulação e Sanções 
Administrativas. Contrato Administrativo: Características; Formalização, execução e rescisão; Espécies. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) - Convênios. Bens Públicos: Conceito; 
Regime Jurídico; Classificação; Afetação e desafetação; Formas de aquisição e alienação de bens 
públicos e Formas de utilização dos bens públicos pelos particulares. Questões relacionadas à Lei 
Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Direito 
Constitucional – Do Direito Constitucional: Natureza e conceito. Objeto. O Poder Constituinte: 
Originário. Derivado. Decorrente. Da Constituição: Conceito. Objeto e conteúdo. Supremacia e as 
Cláusulas Pétreas. Controle de Constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade (noções). 
Ação direta de inconstitucionalidade (noções). Arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(noções). Dos Princípios Constitucionais: Conceito e conteúdo. Função e relevância dos princípios 
constitucionais. Do Estado Brasileiro: A República Federativa. Poder e divisão. O estado democrático de 
direito. A Constituição Federal de 1988: Princípios Constitucionais. Direitos e Deveres individuais e 
coletivos. Da Organização Político-Administrativa. Da União. Dos Estados Federados. Dos Municípios. 
Das Finanças Públicas: Normas Gerais. Dos orçamentos. Direito Administrativo – O Direito 
Administrativo e o Regime Jurídico–Administrativo: As funções do Estado. A função política ou de 
governo. Princípios constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro. Autarquias, Fundações públicas 
e Empresas públicas e Sociedades de Economia Mista: Conceito. Regime jurídico. Relações com a pessoa 
que as criou. Contrato de Gestão: Contrato de Gestão entre Estado e entidades da Administração 
indireta/Organizações sociais. Atos Administrativos: Conceito. Perfeição. Requisitos. Elementos. 
Pressupostos. Vinculação e discricionariedade. Revogação. Invalidade. O procedimento (ou processo) 
administrativo: Conceito. Requisitos. Importância. Licitação (Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores): Princípios e pressupostos; Conceito e finalidade; Modalidades. Contrato Administrativo: 
Alterações; Extinção; Prazo e prorrogação; Formalidades; Pagamentos e Equilíbrio econômico-
financeiro. Responsabilidade do Estado. Controle externo e interno. Controle parlamentar direto. 
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Controle pelo Tribunal de Contas. Discricionariedade administrativa e Controle judicial. 
Responsabilidade Patrimonial extracontratual do Estado. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade 
objetiva. Servidores Públicos: Agentes Públicos; Cargo, emprego e função pública; Estabilidade; 
Provimento e Vacância. 
 
Duração da prova: 4 (quatro) horas. 
 
 
ANALISTA SOCIOCULTURAL - PEDAGOGO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, 
divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro de 2016. Questões relacionadas à 
Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. 
Noções de Administração Pública. Noções de Informática.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Legislação educacional para educação básica. O projeto pedagógico: gestão e autonomia da escola. O 
curriculum da educação básica: fundamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação. 
Educação e filosofia. Educação, ética e cidadania. Educação em política. Políticas educacionais voltadas 
para democratização. Educação e sociedade: continuidade e transformação. Ensino e aprendizagem na 
educação básica. Teorias do conhecimento como base para prática pedagógica. 
 
Duração da prova: 4 (quatro) horas. 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia bucal. 
Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia e 
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tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e das doenças 
periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários. Técnicas anestésicas 
em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica e farmacológica de 
interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. 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. Sistemas de trabalho e atendimento. Ergonomia. 
Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro 
de 2016. 
 
Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
ENFERMEIRO 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de 
enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional – COREN. 
Programa Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São 
Paulo. Vacinação contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e 
esterilização. Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão em 
enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) 
definição de urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento de 
urgência e emergência. Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do 
aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema 
nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) 
psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e 
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias). 
Atenção à saúde da mulher (pré–natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, 
planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes mellitus). Assistência 
de enfermagem em queimaduras. Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, 
medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais 
peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e 
mobilização. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática. Interpretação de texto. Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e 
sociais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro 
de 2016. 
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Duração da prova: 3 (três) horas. 
 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
MS-Windows 10 – conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2016. MS-Word 2016 – estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção 
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2016 – estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de 
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 
e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2016 – 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, 
noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões 
de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico – uso de correio eletrônico, preparo e 
envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
busca e impressão de páginas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades – Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, 
divulgados na mídia local e/ou nacional, publicadas a partir de janeiro de 2016. Legislação: Constituição 
do Estado de São Paulo - Título III - Capítulo I – Da Administração Pública; Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968) – Título VI – Dos 
Deveres, Das Proibições e Das Responsabilidades (artigos 241 ao 250); Título VII – Das Penalidades, Da 
Extinção da Punibilidade e das Providências Preliminares (artigos 251 ao 267), e Título VIII – Do 
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Procedimento Disciplinar (artigos 268 ao 321); Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e 
Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. 
 
Duração da prova: 3h30 (três horas e trinta minutos). 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
MATEMÁTICA  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética em Enfermagem. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 
Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987. Enfermagem no centro cirúrgico. Recuperação da anestesia. 
Central de material e esterilização. Atuação nos períodos pré-operatório, trans-operatório e pós-
operatório. Atuação durante os procedimentos cirúrgico-anestésicos. Materiais e equipamentos básicos 
que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. Uso 
de material estéril. Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática 
ultrassônica. Noções de controle de infecção hospitalar. Procedimentos de enfermagem. Verificação de 
sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. Administração de medicamentos. Coleta de 
materiais para exames. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. Conceitos de emergência 
e urgência. Estrutura e organização do pronto socorro. Atuação do técnico de enfermagem em situações 
de choque, parada cardiorrespiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, 
envenenamento e picada de animais peçonhentos. Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de 
Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 
Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, 
doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. 
Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. 9 Conduta 
ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas 
dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de 
Saúde e Segurança no Trabalho. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – Questões relacionadas à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 
e ao Decreto n° 58.052, de 16 de maio de 2012. Noções de Administração Pública. Noções de 
Informática.  
 
Duração da prova: 3h30 (três horas e trinta minutos). 
 
 

São Paulo - SP, 15 de janeiro de 2018. 
 
 
 


