
 
 
 
 
 
 
 
DIRETORIA DE CONCURSOS 
 
 

Edital Nº 001/2005-DCon 
 
OFICIALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO 1º TESTE SELETIVO 2005 
PARA A CONTRATAÇão TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA O HUOP. 
 

O Diretor de Concursos, designado pela Portaria nº 
2763/2004-GRE, no uso de suas atribuições regimentais e 
considerando: 

- o Edital nº 023/2005-GRE, de abertura do 1º Teste 
Seletivo 2005 para a Contratação Temporária por 
Excepcional Interesse Público de Profissionais da Área 
da Saúde para o HUOP; 

- o direito dos candidatos quanto ao acesso aos conteúdos 
programáticos das provas de língua portuguesa, 
matemática e conhecimentos específicos de cada cargo, 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
1. Ficam oficializados, em forma de anexo ao presente 

edital, os conteúdos programáticos das provas do 1º Teste 
Seletivo 2005 para a Contratação Temporária por Excepcional 
Interesse Público de Profissionais da Área da Saúde para o 
HUOP, para os cargos de auxiliar de enfermagem, almoxarife, 
técnico em radiologia, assistente social, farmacêutico 
bioquímico e farmacêutico hospitalar. 

 
2. Além do acesso ao presente edital via Internet, na 

página eletrônica da Unioeste (www.unioste.br), cabe ao 
candidato, no ato da inscrição, solicitar uma cópia impressa 
dos conteúdos programáticos das provas do respectivo cargo.  

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 Cascavel, 29 de abril de 2005. 

  

 Prof. Robinson Luiz Contiero 

 Diretor de Concursos 

 
 

   
 
 
 
 



 

 
Anexo único ao Edital nº 001/2005-DCon 

 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º Teste Seletivo 2005 HUOP 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 
A – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Ortografia. 
2. Concordância verbal e nominal. 
3. Regência verbal e nominal. 
4. Função dos pronomes no texto. 
5. Função dos advérbios no texto. 
6. Interpretação de texto. 
 

 

B – PROVA DE MATEMÁTICA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Medidas de comprimento, massa e capacidade. 
2. Área e perímetro de figuras planas. 
3. Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
4. Tabelas e gráficos. 
5. Regra de três simples. 
6. Porcentagem. 
7. Equações de 1º grau. 
 
 
C – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 30 questões, alternativas A, B, C, D e 
E 
 

1. Admissão, alta e transferência de pacientes. 
2. Conforto e segurança do paciente. 
3. Preparo, diluição e administração de medicações. 
4. Coleta de material para exames. 
5. Preparo de pacientes para exames e procedimentos especializados. 
6. Métodos de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos. 
7. Anotações de enfermagem. 
8. Assistência de enfermagem a pacientes em clínica médica. 
9. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. 
10. Educação em saúde à gestante e puérpera. 
11. Verificação de sinais vitais. 
12. Lei do exercício profissional. 
13. Ética e deontologia de enfermagem.  
14. Objetivos das técnicas e método de trabalho. 
15. Infecções hospitalares, medidas gerais e precauções. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º Teste Seletivo 2005 HUOP 

 

CARGO: ALMOXARIFE 

 
 
A – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Dispositivos da norma padrão para a língua escrita: ortografia, concordância, regência, regras de 
pontuação e acentuação gráfica, abreviações, siglas e símbolos. 

2. Emprego dos elementos coesivos do texto: uso de pronomes, conjunções e advérbios. 
3. Interpretação de texto e coerência textual: apropriação do tema, progressão temática, relação entre 

as partes do texto, desenvolvimento de argumentos e seqüência de idéias.  
 

 

B – PROVA DE MATEMÁTICA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 
1. Medidas de comprimento, massa e capacidade. 
2. Área e perímetro de figuras planas. 
3. Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
4. Tabelas e gráficos. 
5. Razão e proporção. 
6. Números proporcionais. 
7. Regra de três simples e composta. 
8. Porcentagem. 
9. Equações de 1º grau e de 2º grau. 
10. Semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras. 
11. Sistemas de equações lineares com duas variáveis. 
 
 
 
C – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 30 questões, alternativas A, B, C, D e 
E 
 

1. Conceitos e noções de almoxarifado. Administração de depósitos. Atividades de um depósito. 
2. Registros de estoque. Precisão dos registros. Codificação e classificação de materiais. 
3. Controle do almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais. 
4. Estoque de materiais. Conservação e tipos de embalagem de materiais. 
5. Requisição de materiais. Recepção e distribuição de materiais. Localização e movimentação de 

materiais. 
6. Arranjo físico de depósito. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º Teste Seletivo 2005 HUOP 

 

CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
 
 

A – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Dispositivos da norma padrão para a língua escrita: ortografia, concordância, regência, regras de 
pontuação e acentuação gráfica, abreviações, siglas e símbolos. 

2. Emprego dos elementos coesivos do texto: uso de pronomes, conjunções e advérbios. 
3. Interpretação de texto e coerência textual: apropriação do tema, progressão temática, relação entre 

as partes do texto, desenvolvimento de argumentos e seqüência de idéias.  
 

 

B – PROVA DE MATEMÁTICA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 
1. Medidas de comprimento, massa e capacidade. 
2. Área e perímetro de figuras planas. 
3. Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
4. Tabelas e gráficos. 
5. Razão e proporção. 
6. Números proporcionais. 
7. Regra de três simples e composta. 
8. Porcentagem. 
9. Equações de 1º grau e de 2º grau. 
10. Semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras. 
11. Sistemas de equações lineares com duas variáveis. 
 
 
 
C – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 30 questões, alternativas A, B, C, D e 
E 
 
1. Princípios básicos de radiologia. 
2. Proteção radiológica. 
3. Radiologia contrastada. 
4. Radiologia do crânio. 
5. Radiologia do tórax. 
6. Radiologia do abdômen. 
7. Radiologia dos ossos e das articulações. 
8. Radiologia da mama (mamografia). 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º Teste Seletivo 2005 HUOP 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
A – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Dispositivos da norma padrão para a língua escrita: ortografia, concordância, regência, regras de 
pontuação e acentuação gráfica, abreviações, siglas e símbolos. 

2. Emprego dos elementos coesivos do texto: uso de pronomes, conjunções e advérbios. 
3. Interpretação de texto e coerência textual: apropriação do tema, progressão temática, relação entre 

as partes do texto, desenvolvimento de argumentos e seqüência de idéias.  
 

 

B – PROVA DE MATEMÁTICA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Medidas de comprimento, massa e capacidade. 
2. Área e perímetro de figuras planas. 
3. Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
4. Tabelas e gráficos. 
5. Razão e proporção. 
6. Números proporcionais. 
7. Regra de três simples e composta. 
8. Porcentagem. 
9. Equações de 1º grau e de 2º grau. 
10. Semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras. 
11. Sistemas de equações lineares com duas variáveis. 
12. Média aritmética e ponderada. 
 
 
 
C – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 30 questões, alternativas A, B, C, D e 
E 
 
1. Conselhos de saúde e controle social. 
2. Saúde e reforma sanitária. 
3. Ética profissional. 
4. Interdisciplinaridade. 
5. Pesquisa e planejamento social.  
6. Estágio supervisionado. 
7. Movimentos sociais e política social. 
8. Serviço social na contemporaneidade. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º Teste Seletivo 2005 HUOP 

 

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

 
A – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 

1. Dispositivos da norma padrão para a língua escrita: ortografia, concordância, regência, regras de 
pontuação e acentuação gráfica, abreviações, siglas e símbolos. 

2. Emprego dos elementos coesivos do texto: uso de pronomes, conjunções e advérbios. 
3. Interpretação de texto e coerência textual: apropriação do tema, progressão temática, relação entre 

as partes do texto, desenvolvimento de argumentos e seqüência de idéias.  
 

B – PROVA DE MATEMÁTICA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 

1. Medidas de comprimento, massa e capacidade. 
2. Área e perímetro de figuras planas. 
3. Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
4. Tabelas e gráficos. 
5. Razão e proporção. 
6. Números proporcionais. 
7. Regra de três simples e composta. 
8. Porcentagem. 
9. Equações de 1º grau e de 2º grau. 
10. Semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras. 
11. Sistemas de equações lineares com duas variáveis. 
12. Média aritmética e ponderada. 
 

C - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 30 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 
1. Controle de qualidade: a) sistema analítico (padrões primários e calibradores e padrão secundário); 

b) gerenciamento da qualidade. 
2. Biossegurança no laboratório de análises clínicas. 
3. Equipamentos utilizados no laboratório de análises clínicas, manuais e de automação. 
4. Gases e pH do sangue. 
5. Função renal: equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. 
6. Marcadores cardíacos. 
7. Carboidratos: técnicas analíticas e patologias relacionadas. 
8. Doseamento dos lipídios e patologias correlacionadas. 
9. Metabólitos intermediários (uréia, creatinina, ácido úrico) e suas correlações clínico-patológicas. 
10. Íons inorgânicos: técnicas analíticas e correlações clínico-patológicas. 
11. Função hepática e função pancreática: métodos analíticos e fisiopatologia. 
12. Dosagens hormonais e marcadores tumorais. 
13. Exame de urina: coleta da urina; procedimento na análise de urina de rotina; testes físico-químicos; 

testes químicos; exame do sedimento urinário. 
14. Líquido cefalorraquidiano e outros líquidos corporais (sinovial, pleural, ascítico, pericárdico). 
15. Aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais das principais protozooses, helmintoses e 

artropodoses de interesse médico. 
16. Hematologia: métodos básicos, hematopoese, doenças dos eritrócitos, doenças dos leucócitos, 

hemostasia, plaquetas, coagulação sangüínea e coagulopatias. 



 

17. Imunologia e imunopatologia (anticorpos, complemento, doenças auto-imunes), e técnicas de 
pesquisa das principais reações sorológicas. 

18. Imuno-hematologia. 
19. Aspectos clínicos, epidemiológicos e diagnóstico microbiológico de doenças causadas por 

bactérias, fungos e vírus. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º Teste Seletivo 2005 HUOP 

 

 

CARGO: FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

 
A – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Dispositivos da norma padrão para a língua escrita: ortografia, concordância, regência, regras de 
pontuação e acentuação gráfica, abreviações, siglas e símbolos. 

2. Emprego dos elementos coesivos do texto: uso de pronomes, conjunções e advérbios. 
3. Interpretação de texto e coerência textual: apropriação do tema, progressão temática, relação entre 

as partes do texto, desenvolvimento de argumentos e seqüência de idéias.  
 

 

B – PROVA DE MATEMÁTICA: 10 questões, alternativas A, B, C, D e E 
 

1. Medidas de comprimento, massa e capacidade. 
2. Área e perímetro de figuras planas. 
3. Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 
4. Tabelas e gráficos. 
5. Razão e proporção. 
6. Números proporcionais. 
7. Regra de três simples e composta. 
8. Porcentagem. 
9. Equações de 1º grau e de 2º grau. 
10. Semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras. 
11. Sistemas de equações lineares com duas variáveis. 
12. Média aritmética e ponderada. 
 
 
C – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 30 questões, alternativas A, B, C, D e 
E 
 
1. Farmácia hospitalar: histórico, objetivos e funções. 
2. Seleção de medicamentos. 
3. Sistemas de distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar. 
4. Abastecimento e gerenciamento de materiais. 
5. A farmácia no controle das infecções hospitalares. 
6. Portaria nº 344/1998, do Ministério da Saúde. 
7. Farmacovigilância. 
8. Terapia nutricional parenteral e enteral. 
9. Antimicrobianos: penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos, carbapenens e glicopeptídeos. 
10. Terapia antineoplásica: quimioterapia. 

 
 



 

 


