
 
Anexo III do Edital nº 049/2020-GRE, de 16 de junho de 2020. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS 

 
1. NÍVEL SUPERIOR: 

 

Português 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade 
de textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. 
Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos de 
sentido na textualidade. Reconhecimento de relações lógico-discursivas 
marcadas por conjunções, advérbios, elementos argumentativos, entre outros. 
Reconhecimento dos efeitos decorrentes do uso de recursos gramaticais. Tópicos 
de gramática normativa. Funcionamento dos recursos linguísticos. 
Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da 
exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, de campos semânticos 
e de outras notações. Compreensão de estruturas temática e lexical complexas. 

 
 

Matemática 

Números inteiros, racionais e reais. Sistema legal de medidas. Razões e 
proporções. Divisão proporcional. Regras de três simples e compostas. 
Porcentagens. Progressões aritméticas e geométricas. Funções exponenciais e 
logarítmicas. Juros compostos. Desconto Composto. Estatística (média, mediana, 
moda, distribuição de frequência). Análise e interpretação de tabelas e gráficos. 
Equações de 1º e 2º graus. Área e volume de figuras geométricas planas. 

 
 

Conhecimentos Gerais 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e 
suas vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com 
ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do 
sobre o Oeste e Sudoeste do Paraná e fenômenos geográficos sobre o município, 
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia das cidades sedes de cada 
Campus da UNIOESTE. Temas que abordam debates sobre Políticas Públicas 
voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na 
abrangência municipal. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto e Regimento da UNIOESTE. 

 
 

 Conhecimentos de Informática 

1.Sistema Operacional Windows;  
2. Microsoft Office, LibreOffice/OpenOffice; 
3. Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e Correio eletrônico.  
4. Segurança da informação, antivirus, navegação segura (https), ransomware. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Assistente Social 

Legislação e Saúde pública: Políticas sociais públicas; Sistema Único de Saúde; 
Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e 



responsabilidades na rede de atenção à saúde; Vigilância e prioridades em saúde. 
Direitos dos usuários da saúde. Ética Profissional. Legislação (Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 
8.142/1990). Legislação em Saúde Mental. 6) Legislação da Política de Saúde para Povos 
Indígenas. 
Serviço Social: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de 
Assistência Social. Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Proteção e Atenção 
Integral à Família e Indivíduos. Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias. População em Situação de Rua. Abordagem Social. Calamidades 
Públicas e Emergências. Vigilância Socioassistencial. Controle Social na Saúde. 
Humanização na Saúde. Violência Familiar, Criança e Adolescente, Idoso e Mulher. 
Mediação. Direitos Sociais. Sistemas Público e Privado. Seguridade Social. Políticas 
Públicas. Gestão Social. Estudo Social. Laudos Periciais. Questão Social. Estado. 
Sociedade Civil. Espaço Institucional e Profissional. Dialética e Trabalho Social. Ética 
Profissional. Projeto ético - político do Serviço Social. Globalização e Questões de 
Fronteiras. Saúde Mental. Interdisciplinaridade no SUS. Intersetorialidade e Gestão em 
Redes no SUS. Planejamento, gestão e execução de Planos, Programas e Projetos no 
SUS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Programa Saúde da Família (PSF) – conceitos e 
diretrizes. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Bioquímico 

Coleta, transporte, armazenamento e processamento inicial de materiais biológicos para 
análise microbiológica. Hematologia clínica. Imunologia Clínica. Imunohematologia. 
Parasitologia Clínica. Bioquímica clínica. Microbiologia Clínica. Urinálise. Meios de 
cultura e controle de qualidade em laboratório clínico. Metodologias e interpretação de 
resultados de rotinas utilizadas para diagnóstico de infecções do trato urinário, infecções 
da corrente sanguínea e relacionada a cateter, meningite, infecções do trato respiratório 
inferior (pneumonias e tuberculose) e infecções de pele e partes moles. Padronização e 
interpretação do teste de sensibilidade a antimicrobianos. Vigilância microbiológica de 
micro-organismos multirresistentes. Automação em Microbiologia. Biologia molecular 
aplicada à vigilância e ao diagnóstico microbiológico. Análise de técnicas toxicológicas. 
Biossegurança em serviços de saúde. Regulamento técnico para funcionamento do 
Laboratório Clínico. Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Enfermeiro 

Sistema Único de Saúde (SUS): políticas de saúde; níveis progressivos de assistência à 
saúde; direitos dos usuários do SUS; ações e programas do SUS; legislação básica do 
SUS. Política de Saúde Pública. Conhecimento da Política Nacional de Humanização e 
Acolhimento. Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde. Noções de Controle de 
Infecções Hospitalar. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Práticas de 
biossegurança aplicadas ao processo de cuidar. Gerenciamento de enfermagem em 
serviços de saúde.  de Administração de enfermagem. Normas de segurança profissional 
– NR32. Administração de medicamentos. Controle de materiais. Anatomia e Fisiologia 
da pele e conhecimentos em feridas e curativos (técnica, uso adequado de materiais e 
coberturas). Tratamento de feridas. Urgências e Emergências hospitalares. Enfermagem 
em Obstetrícia e Ginecologia. Aleitamento materno. Enfermagem Materno-infantil. 
Enfermagem Médico-Cirúrgico, Central de Material e Esterilização. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Saúde da Mulher. Assistência à mulher em situações de 
abortamento e violência. Parto Humanizado. Doenças transmissíveis, infecciosas e 
parasitárias. Ética e Legislação aplicada à enfermagem. 

 
 



Conhecimentos Específicos para: Farmacêutico 

Código de Ética Farmacêutica. Legislação Farmacêutica em vigor. Farmácia Hospitalar: 
estrutura, conceito, medicamentos controlados, medicamentos genéricos, 
medicamentos excepcionais, padronização de medicamentos. Legislação em Farmácia 
Hospitalar e Serviços de Saúde. Seleção de medicamentos. Planejamento e controle de 
estoques de medicamentos e correlatos. Gestão de estoque: planejamento, aquisição, 
armazenamento e controle de estoque. Distribuição de medicamentos. Preparo de 
medicamentos não estéreis. Preparo de misturas intravenosas: nutrição parental e 
agentes citostáticos. Noções sobre estabilidade de medicamentos. Informação sobre 
medicamentos. Reações adversas a medicamentos, interações e incompatibilidade 
medicamentosas. Noções gerais de farmacocinética e farmacodinâmica. Fármacos que 
agem no sistema nervoso autônomo, sistema nervoso periférico e sistema nervoso 
central. A Farmácia Hospitalar e a Segurança do Paciente. Farmácia Clínica. Noções de 
Farmacocinética Clínica. Farmacoepidemiologia: estudos de utilização de medicamentos 
e farmacovigilância. Material médico-hospitalar. O serviço de farmácia e o controle de 
infecções hospitalares. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Gestão de 
qualidade. Tecnologias em Saúde. Cálculos básicos em Farmácia. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Fisioterapeuta 

Anatomia e Fisiologia Humana. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e 
fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e 
neuropediatras, ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e 
obstetrícia. Fisioterapia Hospitalar (objetivos, avaliação e condutas).  Equipe 
Multidisciplinar. Fisioterapia aplicada em Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Pneumologia, Terapia Intensiva (adulto, Pediátrica e Neonatal), Obstetrícia, Reumatologia 
e Hematologia. 
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Prova de 
Função Pulmonar (espirometria). Prova de Função Muscular e Provas deficitárias. 
Cinesiologia e Biomecânica. Cinesioterapia, Mecanoterapia e Eletroterapia.  Análise da 
marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, contraindicação, 
técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, 
eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e 
próteses. Exames laboratoriais e de Imagens (raios-X e Tomografia Computadorizada) 
relacionadas a avaliação e conduta de Fisioterapia. Reabilitação Hospitalar - Ventilação 
mecânica Invasiva e Não Invasiva (adulto, pediatria e neonatal). Geriatria: fisioterapia 
preventiva, curativa e reabilitadora. Ética Profissional.  

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Nutricionista 

Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização e 
funcionamento, recursos humanos, condições estruturais. Controle higiênico-sanitário: 
ambiente, alimentos, equipamentos, utensílios e manipuladores. Elaboração de 
cardápios em nível institucional. Doenças transmitidas por alimentos. Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POPs). Técnica dietética. Segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes. Nutrição básica - macro e micronutrientes: propriedades, 
funções e fontes alimentares, alimentos funcionais, suplementos, fisiologia da nutrição, 
digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, recomendações dietéticas. 
Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno infantil; aleitamento natural; gestação e 
lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; 
alimentação na infância e na adolescência; alimentação do idoso. Nutrição clínica: 
doenças nutricionais: desnutrição calórica-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: 
conceitos, objetivos e aplicação nas diferentes patologias, condições clínicas e 
metabólicas, dieta enteral: vias de acesso, administração, características e complicações. 
Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. 



 

Conhecimentos Específicos para:  Psicólogo 

Relações humanas. Entrevista psicológica. Trabalho em equipes multiprofissionais e 
interprofissionais. Laudos, pareceres e relatórios psicológicos. Estudo de caso. 
Avaliação psicológica.  Psicologia hospitalar e da saúde: fundamentos e prática. 
Programas de saúde mental: atuação em programas de prevenção e tratamento, 
intervenção em grupos vivenciais e informativos. Saúde mental e instituição: a atuação 
profissional interdisciplinar, os métodos (linha teórica) e as técnicas de atendimento 
psicológico específicos, nos diferentes níveis de atenção à saúde. Psicopatologia. 
Atendimento à família. A família no processo de adoecimento e hospitalização. Políticas 
Públicas de Saúde. Perdas e luto no contexto hospitalar. Ética Profissional. Educação em 
Saúde. Planejamento e programação, monitoramento e avaliação de programas em 
saúde. Sistema Único de Saúde – SUS: avanços e desafios. Atenção básica e redes de 
atenção à saúde no Sistema Único de Saúde – SUS. Política Nacional de Humanização. 

 
 

2. NÍVEL MÉDIO: 
 

Português 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade 
de textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. 
Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos de 
sentido na textualidade. Emprego das classes das palavras; concordância e 
regência verbal e nominal; ortografia; pontuação; preposição; acentuação gráfica; 
conjunções; pronomes e conjugação verbal. Redação oficial: impessoalidade, 
linguagem dos atos e comunicações oficiais, formalidade e padronização; 
concisão e clareza, emprego dos pronomes de tratamento. 

 
 

Matemática 

Conjuntos. Múltiplos e Divisores. Potenciação e Radiciação. Números fracionários 
e decimais. Problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, e divisão de 
números naturais e decimais. Pesos e medidas. Razão e proporção. Regra de três 
simples. Porcentagens. Juros simples. Perímetro e área de figuras geométricas 
planas. Funções e gráficos. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
Equações de primeiro grau. Sistemas de equações com duas variáveis. 

 
 

Conhecimentos Gerais 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e 
suas vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com 
ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do 
sobre o Oeste e Sudoeste do Paraná e fenômenos geográficos sobre o município, 
a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia das cidades sedes de cada 
Campus da UNIOESTE. Temas que abordam debates sobre Políticas Públicas 
voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na 
abrangência municipal. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto e Regimento da UNIOESTE. 

 
 
 
 



 

 Conhecimentos de Informática 

1. Sistema Operacional Windows;  
2. Microsoft Office, LibreOffice/OpenOffice; 
3. Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e Correio eletrônico. 
4. Segurança da informação, antivirus, navegação segura(https), ransomware. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico Administrativo 

Noções gerais sobre a estrutura, competências e serviços administrativos. 
Organização administrativa dos serviços e finalidades. Rotinas administrativas.  
Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Controle de entrada e 
saída de materiais, ferramentas e equipamentos. Transporte e distribuição de 
materiais e equipamentos. 
Noções básicas de atendimento ao público – postura e atendimento ao público.  
Qualidade no atendimento ao público. Controle de entrada e saída de pessoas no 
ambiente de trabalho. Noções de telefonia. Anotação e repasse de recados. A 
imagem da Instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. Formas de 
tratamento. Noções básicas de relações humanas no trabalho: apresentação 
pessoal, boas maneiras, comportamento e ética profissional. Relacionamento 
interpessoal. 
Serviços e rotinas administrativas e de protocolo: recebimento, expedição e 
arquivo. Classificação dos documentos e correspondências e destinação 
adequada. Controle dos processos internos e externos. Gestão de documentos 
recebidos e expedidos. 
Noções básicas de documentos oficiais tais como: portarias, decretos, ofícios, 
editais. Comunicação interna.  
Protocolo e arquivos. Organização de documentos e arquivos. Organização, 
classificação e atualização do acervo, arquivos, fichários, livros e publicações. 
Gestão de documentos e métodos de arquivamento. 
Redação oficial: características e tipos. Elaboração e digitação de cartas, atas, 
textos, ofícios circulares, memorandos, tabelas e gráficos. 
Atos administrativos. Processos Administrativos: constituição, autuação e 
tramitação. Correspondência. Cadastro de documentos, registros em geral, 
preenchimento de fichas e formulários. 
Instalação e desinstalação de equipamentos de áudio, vídeos e acessórios. Operar 
equipamentos diversos no setor – computador, multimídia, fotocopiadoras e 
outros. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Técnico em Enfermagem 

Técnicas Básicas de Enfermagem. Ética e Bioética em Enfermagem. Manuseio de 
Materiais e Equipamentos Hospitalares. Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar, 
biossegurança, gerenciamento de resíduo e preservação ambiental.  Assistência de 
Enfermagem nos Períodos Pré – Trans e Pós-Operatório em Adultos e Crianças. 
Assistência de Enfermagem a Adultos com Patologias Clínicas e Cirúrgicas: Acidente 
Vascular Central, Trauma Raque - Medular, Traumatismo Crânio-Encefálico, Insuficiência 
Cardíaca, Infarto do Miocárdio, Insuficiência Arterial Periférica, Trombose Venosa 
Profunda, Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal, Hipertensão Arterial, Suporte 
Nutricional, Ostomias, Fraturas, Derrame Pleural. Assistência de Enfermagem ao grande 
queimado. Assistência de Enfermagem em Urgências e Emergências em Adultos e 
Crianças, Parada Cardiorrespiratória, Choque, Queimaduras, Politraumatismo, 
Intoxicações.  Assistência de Enfermagem a Paciente Portador de Doenças 
Transmissíveis e Isolamento. Assistência de Enfermagem, no Parto Normal e nas 



Complicações Decorrentes da Gravidez (Pré-Eclâmpsia, Eclâmpsia, Diabetes 
Gestacional, Hipertensão Arterial). Assistência de Enfermagem a Crianças portadoras de 
Afecções Pulmonares, Gastrointestinais, Cardíacas, Urológicas, Neurológicas e 
Hematológicas.  Assistência de Enfermagem ao Recém-Nascido Prematuro e de Risco. 
Assistência de Enfermagem na Prevenção e Tratamento de Feridas.  Assistência de 
Enfermagem no Manuseio de Dispositivos Venosos. Assistência de Enfermagem em 
Exames Laboratoriais e Diagnósticos. Assistência de Enfermagem na Administração de 
Medicamentos. Assistência de Enfermagem em Transplante de Medula Óssea. 
Administração e Cálculo de Drogas e Soluções.  

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico em Laboratório 

Questões de Conhecimentos Específicos sobre normas e procedimentos de segurança 
em laboratório. Biossegurança. Equipamentos e vidrarias em laboratório. Identificação, 
utilização e conservação.  Reconhecimento e uso de vidrarias utilizadas em rotinas 
laboratoriais. Técnicas de Lavagem, esterilização e desinfecção em laboratório. Técnicas 
e procedimentos rotineiros em laboratório. Manipulação de reagentes químicos e preparo 
de soluções e meios de cultura. Limpeza e manutenção de equipamentos de laboratório.  
Soluções Desinfetantes. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.  
Equipamentos e vidrarias de um Laboratório - identificação, utilização e conservação. 
Preparo de soluções e meios de cultura - diluições seriadas, regra de três simples, 
percentual e solução molar. Coleta e Preparo de amostras de sangue, urina, fezes, 
escarro, secreções purulentas, líquor e outros líquidos corporais; Conhecimentos 
Teóricos e Práticos Aplicada às Técnicas de Hematologia, Bioquímica, Imunologia, 
Microbiologia e Parasitologia envolvidos em Doenças Humanas. 

 
 

 


