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Anexo III do Edital nº 061/2021-GRE, de 20 de maio de 2021. 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 
 
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 e composta. Porcentagens. Juros 
simples. Operações com mercadorias. Perímetro e área de figuras geométricas planas. Funções e 
gráficos. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. Equações de primeiro e segundo grau. 
Sistemas de equações com duas variáveis. 

 
 

Conhecimentos Gerais e Legislação 
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 Específicos para:  Técnico em Enfermagem 
Ética e Bioética em Enfermagem. Técnicas Básicas de Enfermagem (higiene e conforto, aferição 
de sinais vitais, balanço hídrico, transporte de pacientes, cuidados com materiais e equipamentos 
hospitalares). Segurança do Paciente e qualidade em Serviços de Saúde. Relatórios e anotações 
de enfermagem. Noções de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar. Noções de Precauções 
e Isolamento de Contato, Gotículas e Aerossóis. Biossegurança, gerenciamento de resíduo.  
Noções de higiene, limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. 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 Cerebral, Trauma Raquimedular, 
Traumatismo Cranioencefálico. 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 
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queimado. Assistência de Enfermagem em Urgências e Emergências em Adultos, pediátrico e 
neonato. Parada Cardiorrespiratória, Choque, Queimaduras, Politraumatismo, Intoxicações. 
ABCDE do trauma. Assistência de Enfermagem a Paciente Portador de Doenças Transmissíveis. 
Assistência de Enfermagem em obstetrícia fisiológica (gestação, trabalho de parto, parto e 
puerpério); urgências e emergências obstétricas (na gestação, parto e puerpério); ao recém-
nascido; e aleitamento materno. 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, administração de medicamentos em 
neonatologia, cuidados de enfermagem em recém-nascidos cirúrgicos, icterícia neonatal, 
transporte neonatal, termorregulação neonatal. Assistência de Enfermagem na Prevenção e 
Tratamento de Feridas. Assistência de Enfermagem no Manuseio de Dispositivos Venosos, Cateter 
Venoso Periférico, Cateter Central de Inserção Periférica – PICC, Cateter Venoso Central, Cateter 
de Shiller. Assistência de Enfermagem em Exames Laboratoriais e Diagnósticos. Assistência de 
Enfermagem na Administração de Medicamentos e Hemocomponentes.  Administração e Cálculo 
de Drogas e Soluções. Verificação de sinais vitais em terapia intensiva, assistência de enfermagem 
ao paciente crítico em terapia intensiva. Assistência de enfermagem no diagnóstico de morte 
encefálica e para os potenciais doadores de órgãos/tecidos para transplantes; legislação nacional 
sobre doação e transplante de órgãos no Brasil. Cuidados de enfermagem nos pacientes em 
terapia dialítica, cuidados e manuseio dos equipamentos em UTI. Informática em Saúde. 

 
 

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. 
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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. Operações com mercadorias. 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 e Legislação 
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. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto e Regimento da 
UNIOESTE. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Enfermeiro 
Conhecimento da Política Nacional de Humanização e Acolhimento. Sistematização da Assistência 
de Enfermagem. Administração em Enfermagem. Exame físico e Anamnese. Segurança do 
Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Sistema de Classificação de Pacientes e suas 
escalas (Fugulin, NAS, MORSE, BRADEN). Ética, Bioética e Legislação aplicada à enfermagem. 
Vigilância Epidemiológica, Hemovigilância e Vigilância em Saúde. Prevenção e Controle de 
Infecções Hospitalar.  Medidas e Cuidados com Microrganismo Multirresistente. Precauções e 
Isolamento de Contato, Gotículas e Aerossóis. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 
Práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar. Gerenciamento de enfermagem em 
serviços de saúde. Normas de segurança profissional – NR 32. Administração de medicamentos. 
Central de Material e Esterilização, Controle de materiais, processamento de produtos para saúde, 
RDC nº 15 / 15 março 2012. Conhecimentos em classificação das lesões, cuidados, tecnologias 
para aplicação de coberturas e curativos; uso adequado de materiais e coberturas. ABCDE do 
trauma, Via aérea e Ventilação, Choque, Trauma torácico, Trauma abdominal e pélvico, Trauma 
cranioencefálico, Trauma vertebromedular, Trauma musculoesquelético, Lesões provocadas por 
queimaduras e frio, Trauma pediátrico, Trauma geriátrico, Trauma de gestante e violência 
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doméstica. Enfermagem em Obstetrícia: obstetrícia fisiológica; obstetrícia patológica; urgências e 
emergências obstétricas na gestação parto e puerpério; assistência de enfermagem ao recém-
nascido normal e de alto risco. Enfermagem em Terapia Intensiva Neonatal, exame físico do recém-
nascido, Reanimação neonatal, assistência à recém-nascidos cirúrgicos, assistência ventilatória 
em recém-nascidos, patologias respiratórias em recém-nascidos prematuros. Enfermagem 
Médico-Cirúrgico, Doenças transmissíveis, infecciosas e parasitárias. Assistência de enfermagem 
ao paciente crítico em terapia intensiva: com alteração da função respiratória, insuficiência, 
respiratória aguda, ventilação mecânica e síndrome do desconforto respiratório agudo; Alterações 
da função cardiovascular (síndrome coronariana aguda, arritmias cardíacas e parada 
cardiorrespiratória), alteração da função renal (lesão renal aguda e métodos dialíticos); alteração 
da função gastrointestinal (hemorragia digestiva alta e encefalopatia hepática), alteração da função 
metabólica (distúrbios acidobásicos, distúrbios metabólicos da glicose e distúrbio hidroeletrolítico). 
IRAS e sepse, alteração da função hematológica, cuidados com sedação, analgesia e bloqueio 
neuromuscular em pacientes críticos. Monitorização em UTI. Transporte intra-hospitalar do 
paciente crítico, nutrição do paciente crítico Cuidados de Enfermagem ao paciente neurocrítico. 
Cuidados de enfermagem no diagnóstico de morte encefálica e para os potenciais doadores de 
órgãos/tecidos para transplantes, legislação nacional sobre doação e transplante de órgãos no 
Brasil. Comunicação não violenta e técnicas de comunicação. Educação em Saúde. Cuidados 
Paliativos. Informática em saúde – Prontuário Eletrônico do Paciente. 

 
 

Conhecimentos Específicos para Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
Políticas de segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde: Planejamento, 
implementação e operação. Sistema de gestão BS 8800, OHSAS 18001, ISO 14000. Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. NR 01 - Disposições gerais, direitos e 
deveres, capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. NR 04 - Exigibilidade legal 
do SESMT. Dimensionamento, formalização e objetivos do SESMT. Descrição das categorias 
profissionais que compõem o SESMT e atribuições e responsabilidades desses profissionais. NR 
05 - Exigibilidade legal da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Objetivos, 
composição e forma de funcionamento da CIPA. Sistema de eleição e preenchimento de vacâncias. 
Descrição dos empregos da CIPA e da função de cada membro. Prerrogativas do cipeiro. 
Descrição das atividades do cipeiro (p. ex., inspeções de segurança, mapa de riscos). Currículo do 
treinamento obrigatório do cipeiro. NR 06 - Principais ações para a recomendação de um 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). Tipos de EPI/regiões do corpo humano protegidas. 
Responsabilidades do empregador, do trabalhador, do fabricante e do SESMT. NR 07 - Objetivos 
do PCMSO, desenvolvimento do PCMSO, diretrizes, responsabilidades. NR 08 - Características 
prediais e arquitetônicas (leiaute, circulação, roteção contra intempéries etc.). NR 09 - Objetivos do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Etapas do PPRA. Riscos ambientais 
abrangidos pelo PPRA e principais agentes e fontes geradoras. Reconhecimento dos riscos, 
avaliação qualitativa e quantitativa, medidas de controle, nível de ação, monitoramento. NR 10 - 
Medidas de controle de riscos, medidas de proteção coletiva e individual, segurança em instalações 
elétricas energizadas e desenergizadas, habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos 
trabalhadores, proteção contra incêndio e explosão, sinalização de segurança, situação de 
emergência, responsabilidades. NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais. Normas de Segurança para Operação de Elevadores, Guindastes, Transportadores 
Industriais e Máquinas Transportadoras. Normas de segurança do trabalho em atividades de 
transporte de sacas. Armazenagem de materiais. Movimentação, armazenagem e manuseio de 
chapas de mármore, granito e outras rochas. NR 12 - Instalações em áreas de trabalho, em 
especial com relação a elevadores e geradores de energia (sinalização, limitação e restrição de 
acesso etc.), riscos associados. Procedimentos preventivos relacionados à manutenção e 
operação de máquinas e equipamentos. NR 13 - Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e 
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tanques metálicos de armazenamento. NR 15 - Principais atividades e/ou de locais onde estejam 
instalados sujeitos a riscos de insalubridade no trabalho e principais riscos associados a essas 
atividades, em especial, ruído, calor, agentes químicos e biológicos. Elementos principais de um 
laudo de inspeção do local de trabalho, com abordagem em insalubridade. Procedimentos de 
avaliação e verificação de limites de tolerância (inclusive "valor teto", quando aplicável) com relação 
à exposição a agentes agressivos, particularmente os relacionados a ruído, calor, agentes 
químicos, como poeiras e substâncias químicas. Agentes biológicos. Percepção do adicional de 
insalubridade. NR 16 - Principais atividades de ambientes e/ou de locais onde estejam instalados 
sujeitos a riscos de periculosidade no trabalho e principais riscos associados a essas atividades. 
Elementos principais de um laudo de inspeção do local de trabalho, com abordagem em 
periculosidade. Condições de trabalho que se enquadram em atividades e/ou operações perigosas, 
conforme a NR 16 e demais dispositivos normativos e legais. Percepção do adicional de 
periculosidade. NR 17 - Mobiliário dos postos de trabalho (características, segurança, ergonomia); 
Postura no trabalho no uso de mobiliário (mesas, estações de trabalho e cadeiras) e equipamentos. 
Equipamentos dos postos de trabalho. Condições ambientais de trabalho (ruído, temperatura, 
velocidade e umidade relativa do ar, e iluminação no posto de trabalho - parâmetros e 
procedimentos de mensuração); Organização do trabalho (pressupostos básicos), com abordagem 
mínima na natureza e conteúdo da tarefa, normas de produção, metas, jornada, pausas; Análise 
Ergonômica do Trabalho, com abordagem, no mínimo, da análise da demanda, da tarefa, da 
atividade, trabalho prescrito e real, análise dos fatores ambientais, além de diagnóstico e 
recomendações e forma de coleta de dados e restituição de resultados aos trabalhadores e 
empregadores envolvidos. NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção. PCMAT. NR 23 - Rotas de fuga e saídas de emergência. Combate ao fogo; Exercícios 
de alerta. Classes de fogo. Extintores portáteis de incêndio (tipos, finalidade, recomendações de 
uso, itens de inspeção, localização e sinalização). Hidrantes, sprinklers (características, finalidade, 
recomendações). Sistemas de alarme. NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de 
Trabalho. NR 25 - Resíduos Industriais. Resíduos hospitalares. NR 26 – Sinalização de Segurança: 
principais aplicações para as cores. NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
NR 33 - Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. NR 35 - Trabalho em altura. 
Legislação federal, Decreto nº 3.048/99 e portarias e instruções normativas da Previdência Social, 
com abordagem (conceito técnico e legal) em: Acidente de trabalho e doença ocupacional; doenças 
do trabalho e danos à saúde do trabalhador. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 
Aposentadoria Especial; Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP). Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e seus componentes: 
índice de frequência, gravidade e custo. Noções de higiene ocupacional (uso dos instrumentos 
luxímetro, decibelímetro, dosímetro de ruído, psicrômetro e termoanemômetro). 
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