
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Língua e Linguagem ............................................................................................................................ 1 
Norma culta e variedades linguísticas .................................................................................................. 4 
Semântica e interação. Significação das palavras. Denotação e conotação ...................................... 22 
Funções da Linguagem ..................................................................................................................... 35 
Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo) .................................................................... 41 
Morfossintaxe Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. Sintaxe do período e da 

oração e seus dois ‐ eixos: coordenação e subordinação. Sintaxe de Concordância. Sintaxe de 
Colocação. Sintaxe de Regência. Análise Sintática Estudo das classes gramaticais (incluindo 
classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, 
Interjeição, Conectivos ........................................................................................................................... 70 

Formas variantes emprego das palavras ......................................................................................... 168 
Ortografia e acentuação .................................................................................................................. 169 
Estudo de Textos interpretação de textos ........................................................................................ 191 
Tópico frasal e sua relação com ideias secundárias ........................................................................ 198 
Elementos relacionadores ................................................................................................................ 202 
Pontuação ....................................................................................................................................... 202 
Conteúdo, ideias e tipos de texto ..................................................................................................... 211 
O texto literário: tema, foco narrativo, personagens, tempo ............................................................. 224 
Coexistência das regras ortográficas atuais com o novo acordo ortográfico .................................... 229 
 

Conhecimentos Gerais do SUS 
 
Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, do artigo 196 ao 200 e artigo 37 da Administração 

pública;  .................................................................................................................................................... 1 
Lei 8.080/1990;  ................................................................................................................................... 4 
Decreto Presidencial nº 7.508/2011  .................................................................................................. 28 
Lei 8.142/1990; .................................................................................................................................. 40 
Pacto pela Saúde: Portaria GM nº 399/2006 (Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS, e de 

gestão);..... ............................................................................................................................................. 46 
Portaria GM/MS nº. 1.863/2003 - Política Nacional de Atenção às Urgências; .................................. 49 
Sistema Único de Saúde: objetivos; atribuições, doutrinas e competências; princípios que regem sua 

organização.  .......................................................................................................................................... 51 
Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária.  .......................... 57 
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes.  ....................................................... 66 
Prevenção de doenças e promoção da saúde.  ................................................................................. 71 
Vigilância à Saúde.  ........................................................................................................................... 71 
Doenças de Notificação compulsória.  ............................................................................................... 73 
Redes de Atenção à Saúde.  ............................................................................................................. 80 
Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde.  ........................................................... 95 
Humanização do atendimento. Acolhimento em Saúde.  ................................................................. 123 
Bioética e Ética profissional.  ........................................................................................................... 140 



 

Biossegurança e controle de infecção hospitalar.  ........................................................................... 146 
Riscos ocupacionais e sua prevenção.  ........................................................................................... 179 
Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências estaduais de saúde.  ................... 199 
Sistemas de informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS.  ......................................... 209 
Situação sócio-sanitária do Estado de Pernambuco: indicadores de saúde e perfil epidemiológico. 213 
Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019.  .......................................................................................... 217 
Plano Diretor de Regionalização da Saúde.  .................................................................................... 218 
Educação Permanente em Saúde.  ................................................................................................. 220 
Segurança do Paciente (Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013 - Institui o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente no Brasil;  ................................................................................................... 224 
Resolução de Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do 

paciente em serviços de saúde e dá outras providências);  .................................................................. 228 
Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinaridade.  .......................................................... 231 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968). ........ 234 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Política de Saúde Mental;  ................................................................................................................... 1 
Reforma psiquiátrica no Brasil;  ......................................................................................................... 23 
Lei Estadual de Reforma Psiquiátrica (Lei nº. 11.064/1994); compreensão do sofrimento psíquico; 

ressocialização.  ..................................................................................................................................... 42 
Rede de Atenção à saúde mental.  .................................................................................................... 51 
Semiologia: anamnese, entrevista, diagnóstico, prognóstico, exame clínico, exames complementares 

e plano de trabalho.  ............................................................................................................................... 51 
Urgência e emergência em saúde mental.  ........................................................................................ 59 
Projeto terapêutico singular, clínica ampliada e matriciamento.  ........................................................ 64 
Assistência domiciliar.  ....................................................................................................................... 65 
Assistência Hospitalar.  ...................................................................................................................... 70 
Fundamentos da psicopatologia geral.  .............................................................................................. 72 
Teorias e técnicas psicoterápicas.  .................................................................................................. 121 
Teorias da personalidade.  ............................................................................................................... 136 
Assistência integral às pessoas em situação de risco e violência.  .................................................. 182 
Envelhecimento e subjetividade.  ..................................................................................................... 203 
Teoria das neuroses, psicoses e perversões.  ................................................................................. 214 
Noções de epidemiologia em saúde mental.  ................................................................................... 227 
Deficiência mental.  .......................................................................................................................... 227 
Drogadição; álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de danos.  ..................................... 230 
Noções de testes psicológicos.  ....................................................................................................... 253 
Cuidados paliativos e tanatologia.  ................................................................................................... 266 
Fundamentos básicos das intervenções grupais.  ............................................................................ 291 
Psicodinâmica do trabalho.  ............................................................................................................. 327 
Psicologia na saúde do trabalhador.  ............................................................................................... 332 
Psicologia hospitalar.  ...................................................................................................................... 343 
Elaboração de parecer e laudo psicológico.  .................................................................................... 343 
Educação em saúde.  ...................................................................................................................... 351 
 
 
 


