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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Fundamental
Português: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Separação de sílabas. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Acentuação
gráfica.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico.
Resolução de situações problema.
15 Questões Português
Servente Geral
15 questões Matemática
Conhecimento Específico: (10 questões)
Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas alterações; Resoluções do
CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de veículos automotores,
habilitação, infrações e penalidades.
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança
individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros.
Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo;
Motorista de Ambulância
equipamentos obrigatórios.
12X36
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; sistema
elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração,
Motorista Administrativo
transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial); aparelhos
registradores do painel.
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação. Deveres e
proibições.
Infrações e penalidades.
PROVA VEICULAR Teste realizado com ambulância

Nível Médio
Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes
gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e
período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual.
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita
de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). Operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de medidas. Matrizes e determinantes.
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta,
plano; ângulos; semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria espacial: relações
métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico (10 questões):
Noções de Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas
Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: 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 2010: principais atalhos e comandos. MS-Word 2010: 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,
principais atalhos e comandos. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de
Assistente Administrativo
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
Recepcionista
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação
de dados, principais atalhos e comandos. 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. Principais comandos do
Internet Explorer. Segurança na Internet. Qualidade no atendimento ao público interno e
externo. Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos do processo de
comunicação. Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e
recursos de telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de
desvio, chamada em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta
e procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, pager, celulares,
intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos para pessoas que
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Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Consultório
Odontológico

Técnico de Enfermagem
40 horas
Técnico de Enfermagem
12X36

Técnico de RX

Técnico de Segurança do
Trabalho

lidam com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones
públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de uso
e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de
comportamento no ambiente de trabalho. Princípios básicos de administração pública e
servidores.
Conhecimento Específico (10 questões):
Diferenças entre os Medicamentos Ético, Genéricos e Manipulado. Interações
Medicamentosas. Boas Práticas de armazenamento e conservação de medicamentos.
Noções de controle de estoque. Boas práticas em farmácia. Noções de Informática.
Orientações farmacológicas aos clientes. Noções básicas de farmacologia e Portaria
344/98, Lei 5.991/73, de 17/12/73. Boas práticas de dispensação. Portaria GM/MS
1.318 de 23/07/2002
Conhecimento Específico (10 questões):
Processo Saúde Doença. Principais doenças infecciosas de interesse odontológico.
Prevenção e controle de infecção cruzada em odontologia. Atribuições do ACD.
Educação em saúde bucal.
Noções básicas em: Anatomia Dentária, Radiografia, Instrumental odontológico,
Desinfecção e esterilização em consultório dentário e Flúor. Microbiologia e Parasitologia:
doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica; controle de infecção:
limpeza e desinfecção do meio ambiente; limpeza e desinfecção do equipamento; limpeza,
desinfecção e esterilização do instrumental; medidas de proteção individual. Material,
Equipamentos e Instrumental: preparo de bandeja; materiais dentários de projeção e
restauração: indicação, proporção e manipulação; ergonomia: os princípios de ergonomia;
manutenção preventiva do equipamento.
Higiene Dentária: etiologia da cárie e doença periodontal; métodos preventivos em relação
à cárie dentária e doença periodontal.
Ética profissional.
Conhecimento Específico (10 questões):
Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de
medicamentos via oral e parental, cuidados especiais, coleta de material para exames.
Ética profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional.
Introdução as doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia,
esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção
hospitalar, vacinas.
Socorros de Emergência: parada cardiovascular, hemorragias, ferimentos superficiais e
profundos, desmaio, estado de choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque
elétrico, mordidas de cobra, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo,
queimaduras.
Pediatria: a criança o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais
comuns, berçários e lactários.
Centro cirúrgico: Terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.
Conhecimento Específico (10 questões):
Fatores Radiológicos: MA, KV, Espessura, Tempo, Distância.
Tipos de Incidências Básicas: AP, PA, Obliqua, Panorâmicas, Localizadas. Incidência de
Rotina, Incidências Complementares.
Identificação, Nomes e Termos utilizados na Técnica Radiologica.
Proteção Radiologica, Filmes, Câmara Escura, Revelação.
Anatomia Óssea e Urinária.
Efeitos radiológicos da radiação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Legislação que rege a segurança do trabalho
(NRs/Portaria 3.214); Normas técnicas específicas, Corpo de Bombeiros - quanto a
treinamento e formação de brigada de incêndio; Normas técnicas de edificações (ABNT),
para locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, sinalização
de segurança); Legislação Ambiental estadual e federal; Técnicas de análise de acidentes;
Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a serem utilizados;
Conceitos de gerenciamento de risco; Conceito sobre processos de gestão de qualidade,
segurança e meio ambiente da série ISSO 9002, ISSO 14000, OSHAS 18001; Auditorias
em Segurança; Estatísticas de acidentes, cálculo de taxas de freqüência e gravidade .

Nível Superior
Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes
gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e
período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual.
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita
de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família;
Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS
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e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da
Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º
8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do
MS de 21 de Outubro de 2011.
Conhecimento Específico (10 questões):
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS
TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO IV DOS MUNICÍPIOS
CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS
TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO VII DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
2- LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI 8.742/1993 E ALTERAÇÃO (LEI SUAS N°
12.435/2011)
3- POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2004.- PNAS
Assistente Social
4- NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS
5- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI 8.069/1990
6- Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080, de setembro de 1990
7- ESTATUTO DO IDOSO - LEI N° 10741/2003
8- LEI MARIA DA PENHA - LEI N° 11340/2006
9- ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI N° 12435/11
10- DECRETO 7612/11 - INSTITUI O PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - PLANO VIVER SEM LIMITE.
11- PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
12- SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE
13- RESOLUÇÃO CNAS N°109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 - TIPIFICAÇÃO NACIONAL
DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
14- RESOLUÇÃO CNAS N° 16 DE 05 DE MAIO DE 2010 -DEF INE OS PARÂMETROS
NACIONAIS PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, BEM COMO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS NOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS E
DISTRITO FEDERAL
15- LEI N° 8842/1994 - "POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO"
Conhecimento Específico (10 questões):
Código de Ética do dentista; Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos,
vascularização e fáscias da cabeça e pescoço, espaços teciduais potenciais, articulação
temporomandibular e seios da dura-máter. 2. Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório,
anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia, dentes
inclusos, complicações bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da
articulação temporomandibular, cirurgia ortognática, infecções odontogênicas, alterações
de desenvolvimento das estruturas orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas,
lesões prémalignas, neoplasias malignas, neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos,
Cirurgião Dentista
cistos não odontogênicos, lesões pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais e
micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral, patologia das glândulas salivares,
doenças dos ossos e das articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas
específicos e distração osteogênica. 3. Farmacologia: vias de introdução dos
medicamentos,
absorção,
biotransformação,
eliminação,
anestésicos
locais,
vasoconstrictores, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos. 4. Radiologia oral e
maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extra-orais, interpretação radiográfica,
lesões radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e
radiopacas dos maxilares. Doenças de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do
processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e
Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.
Conhecimento Específico (10 questões):
1. Anatomia:
Anatomia do corpo humano. Planos e eixos anatômicos. Sistema esquelético. Sistema
articular. Sistema muscular. Sistema nervoso. Sistema circulatório. Sistema respiratório.
2. Cinesiologia:
Educador Físico para
Conceitos. O esqueleto, as articulações e os músculos. Estudo do equilíbrio. Alavancas.
Saúde
Estudo dos movimentos dos diferentes seguimentos corporais. Estudo da postura. A
cinesiologia no esporte.
3.Fisiologia geral e do exercício:
Fisiologia celular. Fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia muscular. Fisiologia
cardiovascular. Metabolismo. Termorregulação. Bioenergética e metabolismo do exercício.
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Vias de produção de ATP. Respostas hormonais ao exercício. Testes de esforço. Composição
corporal. Prescrição de exercícios. Adaptações fisiológicas ao exercício e ao treinamento
sistemático. Diabetes e atividade física. Hipertensão e atividade física. Obesidade e
atividade física. Cardiopatias e atividade física. Osteoporose e atividade física. Mulher e
atividade física. Criança e atividade física. Terceira idade e atividade física.
4.Características, progressão, princípios de reabilitação e benefícios da atividade física em
crianças, adultos, idosos: disfunções e lesões osteomioarticulares, doenças
neuromusculares, lesões medulares (traumáticas ou congênitas), lesões encefálicas
(traumáticas ou congênitas).
5. Medidas e avaliação em educação física:
Definição e objetivos. Conceituação de testes, medidas e avaliação. Seleção de testes e
medidas. Instrumentos de medidas e avaliação. Biometria. Avaliação da aptidão física e
composição corporal. Somatotipia. Avaliação postural. Bioestatística.
6. Treinamento esportivo:
Princípios do treinamento. Metodologias de treinamento. Planejamento e periodização.
Treinamento dos fatores do condicionamento físico -força, capacidade aeróbica, potência,
flexibilidade, velocidade, agilidade, equilíbrio, tempo de reação. Avaliação do treinamento.
7. Aprendizagem motora:
Conceitos básicos. O domínio motor e a natureza da aprendizagem. Fases da
aprendizagem. Sensação e percepção. Atenção. Memória. Controle do movimento.
Diferenças individuais. Conhecimento de resultados. Transferência de aprendizagem.
Considerações sobre a prática. Motivação. Teorias da aprendizagem motora.
8. Crescimento e desenvolvimento motor:
Visão geral do crescimento e desenvolvimento motor. Teorias do desenvolvimento
humano. Classificações etárias do desenvolvimento humano. Classificação das habilidades
motoras. Fases do desenvolvimento motor. Fatores que afetam o crescimento e o
desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor na infância, adolescência e idade adulta.
9. Psicologia da educação e do esporte:
Psicologia da educação conceitos básicos. Abordagens psicológicas - humanistas, cognitivo
desenvolvimentistas, comportamentais, psicossociais. Psicologia da criança. Conceitos de
aprendizagem.
Psicologia
do
desenvolvimento.
Desenvolvimento
psicomotor.
Desenvolvimento da linguagem. Motivação e aprendizagem. Concentração. Liderança. O
jogo e o desenvolvimento infantil. Aspectos psicossociais do desporto.
10. Didática, didática da educação física e pedagogia da educação física:
Conceitos e fundamentos da didática. Tendências pedagógicas na escola. Planejamento de
ensino. Componentes do plano de ensino. Recursos de ensino-aprendizagem. Metodologia
de prática e ensino. Tendências pedagógicas na Educação Física. Teorias da
Educação Física e do esporte. Educação Física no ensino infantil, fundamental e médio.
Estilos de ensino na Educação Física. Educação Física e interdisciplinaridade. Pedagogia do
movimento.
11. Atividade física, esporte e esporte adaptado:
Histórico. Conceituação. Aspectos filosóficos, sociológicos e culturais. Corporeidade. Corpo
e movimento. Expressão corporal. Atividade física como promoção de saúde.
Epidemiologia da atividade física. Aprendizagem, regras, técnicas e táticas dos esportes e
esportes adaptados.
12. Recreação e lazer:
Conceitos de recreação, lazer, ludicidade, brinquedo, brincadeira, jogo, ócio. Fundamentos
da recreação e lazer. Elementos da recreação e lazer. Tempo livre x tempo disponível. Lazer
x trabalho x tempo livre. Lazer e a Educação Física. Papel pedagógico do jogo. Jogos
cooperativos. Jogos competitivos. Jogos de tabuleiro.
13. Primeiros socorros e higiene:
Prevenção de acidentes nas atividades físicas. Primeiros socorros nas situações de
traumatismo, de parada e ataque cardíaco, perda de consciência, desmaios, convulsões,
estado de choque, hemorragias, queimaduras, afogamento, ferimentos, lesões por
intoxicação, acidentes causados por animais peçonhentos e corpos estranhos. Transporte
de acidentados. Material e improvisação em primeiros socorros. Lesões nas atividades de
saúde. Higiene aplicada à atividade física, conceitos de saúde, doença, higiene individual
e coletiva. Proteção contra doenças transmissíveis. Exame médico.
14.Reabilitação:
Princípios e filosofia da reabilitação. História da reabilitação. Conceitos de deficiência,
incapacidade e desvantagem. Abordagem fisioterápica na reinserção do indivíduo ao
trabalho, escola, comunidade. Acessibilidade. Trabalho em equipe.
15. Patologia:
Conhecimentos básicos das principais doenças associadas aos sistemas cardiovascular,
Musculo esquelético, endócrino e neurológico.
16. Farmacologia:
Conhecimentos básicos sobre os principais fármacos utilizados por pacientes acometidos
por doenças do sistemas cardiovascular, musculoesquelético, endócrino e neurológico.
Conhecimento Específico (10 questões):
Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia. Processo de enfermagem.
Administração de medicamentos: Métodos e vias de administração.
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Enfermeiro
40 horas
Enfermeiro
12X36

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no
recém-nascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e
puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas
faixas de desenvolvimento (puericultura); com problemas clínicos nos sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético,
neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil.
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no
pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com problemas
clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório –
hematológico, cardiológico, musculoesquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico,
psiquiátrico.
CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM: Aplicação dos princípios técnicocientíficos na execução de procedimentos de enfermagem.
ADMINISTRAÇÃO DE ENFERMAGEM: Funções administrativas: planejamento, liderança,
controle e tomada de decisões; Aplicação dos princípios técnico- científicos na execução
dos procedimentos de enfermagem – técnicas de enfermagem; Relacionamento com o
paciente, família, grupos e equipe de trabalho; Processo de trabalho da enfermagem.
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: Método de aplicação, controle e prevenção de
infecção hospitalar; Processamento de artigos hospitalares.
Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 05/11/2002 - Aprova o Regulamento
Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.
Atendimento pré-hospitalar de Urgência em: Atendimento pré-hospitalar do
politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do politraumatizado, cinemática do
trauma, epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular. Atendimento de
urgência e emergência frente a distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos,
respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos, psiquiátricos. Traumatismos nãointencionais, violência e suicídios. Atendimento ao trauma de face e pescoço, crânio
encefálico, de coluna, músculo-esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físicoquímicos e trauma. Suportes básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes.
Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada
ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios
gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem
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