
ANEXO V – PROGRAMAS E REFERÊNCIAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

PROGRAMAS: 

1.   Interpretação de textos. 

1.1  Leitura e compreensão de informações. 

1.2  Identificação de ideias principais e secundárias. 

1.3  Intenção comunicativa. 

2.   Vocabulário. 

2.1  Sentido de palavras e expressões no texto. 

2.2  Substituição de palavras e de expressões no texto. 

2.3  Sinônimos e antônimos. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5ª ed. 
Curitiba: Positivo, 2010. 

2. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 
redação.5ª ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Ática, 2008. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

PROGRAMAS: 
1. BRASIL. Lei Federal Nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS. Brasília,1990.* 
2. ______Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. 

3. _____ Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e 
dá outras providências.* 

4. ______Carta dos direitos dos usuários da saúde: ilustrada. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. 

5. ______Ministério da Saúde. HumanizaSUS: política nacional de humanização. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004 
 
*Excluído em 03/11/2014. 

REFERÊNCIAS: 

1. BRASIL. Lei Federal Nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS. Brasília,1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm* 

2. ______Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm 

3. _____ Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm


SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e 
dá outras providências. Disponível em: 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm* 

4. ______Carta dos direitos dos usuários da saúde: ilustrada. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/cartaaosusuarios01.pdf 

5. ______Ministério da Saúde. HumanizaSUS: política nacional de humanização. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
 
*Excluído em 03/11/2014. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PROGRAMAS: 

Relações humanas no trabalho/ética profissional. Gestão de resíduos de trabalho. Organização 
e funcionamento de uma copa, equipe, fluxograma, utensílios e equipamentos, controle de 
material e sistema de distribuição. Noções gerais de equipamentos industriais. Políticas Sociais 
e de Saúde. Gestão em Saúde. Ética e direito em saúde. Gestão de processos e de operações. 
Planejamento e programação do espaço físico em Serviços de Saúde. Microbiologia, tipos de 
microorganismos, conceito e formas de contaminação. Infecção hospitalar: como se transmite; 
controle; importância da lavagem de mãos, como lavar as mãos corretamente. Saúde e 
segurança do trabalho. Saúde ocupacional e biossegurança; EPIs, Cuidados com resíduos 
hospitalares e materiais perfuro cortantes; recomendações frente ao acidente de trabalho. 
Produtos químicos utilizados para limpeza hospitalares; cuidados na diluição e utilização; 
detergentes e desinfetantes. Métodos e processos de limpeza hospitalar; limpeza, desinfecção 
e descontaminação; classificação das áreas hospitalares; tipos de limpeza hospitalar; 
equipamentos utilizados; procedimentos operacionais padrão. Precaução de contato, 
precauções respiratórias com aerossóis, precauções respiratórias com gotículas, higiene 
pessoal. 

*Excluído em 03/11/2014. 

REFERÊNCIAS: 

1. BRASIL. Norma Regulamentadora 6 – NR6. Dispõe sobre o Equipamento de Proteção 
Individual – EPI. Brasília, 2001. Disponível em: 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm 

2. ______. Norma Regulamentadora 32 – NR32. Dispõe sobre a Segurança e Saúde no 
trabalho em Serviços de Saúde. Brasília, 2005. Disponível em: 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm 

3. FERNANDES, A. T. Infecção Hospitalar e suas Interfaces na Área da Saúde. São 
Paulo: Atheneu, 2000.  

4. TORRES, Silvana e LISBOA, Terezinha C. Gestão dos Serviços de Limpeza, Higiene 
e Lavanderia em Estabelecimentos de Saúde. Indianópolis: Sarvier, 2009. 

Excluído em 03/11/2014. 

 
1. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção e Superfícies. Brasília, ANVISA, 2010 
(capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10). Disponível 
em http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c67
35/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES. * 

 

* Inserido em 03/11/2014. 
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