
 

 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROCESSO DE SELEÇÃO INSTITUTO 

ALPHA 

 

MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA/SP 

 

 

Conhecimentos gerais (para todos os cargos) 

 

- Português/gramatica: 

   Semântica: a significação das palavras no texto; 

  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.  

  Regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; 

pontuação; 

  Fonologia: conceito, encontro vocálicos, dígrafos, ortoépica, divisão 

silábica, prosódia, acentuação e ortografia;  

  Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes das palavras;  

  Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e 

classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e 

nominal, crase e pontuação; 

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. 

 

- Matemática: 

   Teoria dos conjuntos, frações, razões e proporções ; 

  Unidades de Medidas; 

   Sistema monetário Brasileiro; 

   Sistema métrico decimal; 

   Regra de Três: Simples e composta;  

   Porcentagem. 



 

 
 

 

- Raciocínio lógico: 

   Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 

porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras); 

   Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência 

e implicação lógica, argumentos válidos. 

 

- Legislação aplicada: 

   Controle social no SUS; 

   Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e 

Decreto Presidencial no 7.508/2011; 

   Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 

 

 

Conhecimentos específicos para o cargo de Fisioterapeuta 

 - Fundamentos de fisioterapia; 

- Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia.  

Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica;  

- Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia 

respiratória; 

- Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação;  

- Indicação, contra‐indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, 

hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e 

crioterapia; 

Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos. 

  

Conhecimentos específicos para o cargo de Auxiliar de saúde bucal 

- Biosegurança;  

- Controle social em Saúde Bucal;  

- Ergonomia e controle de infecção: conceito e abordagem, espaço físico, postura 

de trabalho, preparação do ambiente de trabalho;  

- Legislação e papel do Auxiliar de Saúde Bucal;  

- Materiais Odontológicos: nomenclatura, utilização, prepara manipulação, 

acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação;  

- Técnicas de Escovação supervisionada;  



 

 
 

- Principais doenças da cavidade bucal (cárie, doença periodontal);  

- Epidemiologia aplicada (levantamento de necessidades); 

- Educação em Saúde Bucal;  

- Plano de Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde – PGRSS 

 

Conhecimentos específicos para o cargo de Enfermeiro (a) 

- Fundamentos do Exercício da Enfermagem; 

- Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem; 

- Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 

94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.  

- Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem; 

- Administração dos Serviços de Enfermagem; 

- Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem; 

 - Enfermeiro como líder e agente de mudança; 

- Primeiros socorros; 

- Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da 

saúde; 

- Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem; 

- Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

 

Conhecimentos específicos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem 

- Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal.  

- Controle social no SUS; 

- Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde; 

- Determinantes sociais da saúde; 

- Sistemas de informação em saúde.  

- Procedimentos de enfermagem; 

 - Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos; 

- Coleta de materiais para exames;  

- Enfermagem em saúde pública; 

- Política Nacional de Imunização.  

- Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, 

adolescente e idoso;  

- Meios de propagação e isolamento em doenças infectocontagiosas;  

 



 

 
 

 

 

Conhecimentos específicos para o cargo de Técnico (a) de Enfermagem 

- Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal.  

- Controle social no SUS; 

- Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde; 

- Determinantes sociais da saúde; 

- Sistemas de informação em saúde.  

- Procedimentos de enfermagem; 

 - Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos; 

- Administração de medicamentos; 

- Coleta de materiais para exames;  

- Enfermagem em saúde pública; 

- Política Nacional de Imunização.  

-  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;  

- Biossegurança; 

- Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos, 

químicos e radioativos;  

 - Meios de propagação e isolamento em doenças infectocontagiosas;  

- Direitos e deveres do técnico em enfermagem.  

 

 


