


Resultados dos Nossos Alunos
Todos os dias ficamos extremamente felizes ao receber e-mails relatando a aprovação dos nossos alunos.

Veja alguns depoimentos de quem já foi aprovado:



O Governo do Estado do Maranhão anunciou concurso público para a área da saúde. Mil novos postos de
trabalho devem ser criados no estado, sendo 630 para Enfermagem.
A realização do concurso está prevista para 2018.

Esta é uma ótima notícia, visto que há mais de 20 anos o Governo do Estado não realiza concurso público para
área da saúde.

Para você sair na frente, preparamos este Guia de Estudos Pré-Edital baseado no último seletivo da EMSERH,
dando a você:

Sobre o Concurso

➢ Dados do cargo

➢ Disciplinas e tópicos que devem ser estudados

➢ Dicas de preparação

➢ Curso Online pré-edital para SESA-MA

Inicie sua
Preparação!



Sobre os Cargos

CARGOS PREVISTOS Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

BANCA DO ÚLTIMO SELETIVO Funcab

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 630

CONTEÚDO DA ÚLTIMA PROVA OBJETIVA

Técnico em Enfermagem
Conhecimentos Básicos:
• 10 questões de Língua Portuguesa (Peso 2)

• 10 questões de Raciocínio Lógico eMatemático (Peso 1)

Conhecimentos Específicos:
• 5 questõesde Legislação aplicada ao SUS (Peso 2)

• 15 questões de Conhecimentos na Área de Formação (Peso 4)

Enfermeiro
Conhecimentos Básicos:
• 10 questões de Língua Portuguesa (Peso 1)

• 10 questões de Raciocínio Lógico eMatemático (Peso 1)

Conhecimentos Específicos:
• 10 questões de Legislação aplicada ao SUS (Peso 2)

• 20 questões de Conhecimentos na Área de Formação (Peso 3)

ÚLTIMO EDITAL Clique aqui pra visualizar o último edital da EMSERH

https://www.enfconcursos.com//uploads/concursos/2015/12/concursos_1451524336568480f02a896.pdf
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Mapeamento do Edital Língua Portuguesa

E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Interpretação de texto

Ortografia/acentuação gráfica

Classes de palavras

Substantivo: classificação, flexão e grau

Adjetivo: classificação, flexão e grau

Advérbio: classificação, locução adverbial e grau

Pronome: classificação, emprego e colocação dos pronomes oblíquos átonos

Verbo: classificação, conjugação, emprego de tempos e modos

Preposição e conjunção: classificação e emprego

Estrutura das palavras e seus processos de formação

Estrutura da oração e do período

Concordância verbal e nominal

Regência verbal e nominal

Crase

Pontuação

Figuras de linguagem (principais)

Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua



Mapeamento do Edital Raciocínio Lógico e Matemático
E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com 

figuras, de palavras)

Proposições

Conectivos

Equivalência e implicação lógica

Argumentos válidos 

Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde

(SUS) –princípios, diretrizes e arcabouço legal

Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde

Constituição Federal, artigos de 194 a 200

Lei Orgânica da Saúde

Lei no 8.080/1990

Lei no 8.142/1990

Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011

Determinantes sociais da saúde

Sistemas de informação em saúde

Legislação Aplicada ao SUS



Mapeamento do Edital Conhecimentos de Enfermagem
E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Código de Ética em Enfermagem

Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986

Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987

Enfermagem no centro cirúrgico

Recuperação da anestesia

Central de material e esterilização

Atuação nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório

Atuação durante os procedimentos cirúrgicoanestésicos

Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica

Rotinas de limpeza da sala de cirurgia

Uso de material estéril

Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica

Noções de controle de infecção hospitalar

Procedimentos de enfermagem: verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos, 

administração de medicamentos, coleta de materiais para exames

Enfermagem nas situações de urgência e emergência

Conceitos de emergência e urgência

Estrutura e organização do pronto socorro

Atuação do técnico de enfermagem em situações de choque, parada cardiorrespiratória, politrauma,

afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos



Mapeamento do Edital Conhecimentos de Enfermagem

E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de Imunização

Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis

Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença 

renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias

Programa de assistência integrada à saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso

Conduta ética dos profissionais da área de saúde

Princípios gerais de segurança no trabalho

Prevenção e causas dos acidentes do trabalho

Princípios de ergonomia no trabalho

Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho
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Mapeamento do Edital
Língua Portuguesa

E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis, ponto de vista do autor, significação

contextual de palavras e expressões, relações entre ideias e recursos de coesão, figuras de estilo

Conhecimentos linguísticos: ortografia, emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros

vocálicos e consonantais, dígrafos

Classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições,

conjunções

Interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções

Estrutura da oração, estrutura do período

Concordância (verbal e nominal)

Regência (verbal e nominal)

Crase

Colocação de pronomes

Pontuação



Mapeamento do Edital

Legislação Aplicada ao SUS

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde 

(SUS)–princípios, diretrizes e arcabouço legal

Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde

Constituição Federal, artigos de 194 a 200

Lei Orgânica da Saúde

Lei no 8.080/1990

Lei no 8.142/1990

Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011

Determinantes sociais da saúde

Sistemas de informação em saúde

Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras,

de palavras)

Proposições e conectivos

Equivalência e implicação lógica

Argumentos válidos 

Raciocínio Lógico e Matemático
E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF



Enfermeiro

Conhecimentos de Enfermagem
E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Fundamentos do Exercício da Enfermagem

Lei do Exercício Profissional - Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987

Código de Ética e Deontologia de Enfermagem - análise crítica

Bioética

Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem

Administração dos Serviços de Enfermagem

Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem

Enfermeiro como líder e agente de mudança

Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem

Sistematização da Assistência de Enfermagem

Política Nacional de Atenção às Urgências

Assistência de enfermagem em nível ambulatorial

Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programas da mulher, 

da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, 

para hipertensão e de diabético

Planejamento da assistência de enfermagem

Processo de enfermagem - teoria e prática

Consulta de enfermagem

Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem

Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem

Primeiros socorros

Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar

Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde 



Enfermeiro - UTI Adulto

Conhecimentos de Enfermagem E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Fundamentos do Exercício da Enfermagem

Lei do Exercício Profissional - Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987

Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica

Bioética

Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem

Administração dos Serviços de Enfermagem

Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem

Enfermeiro como líder e agente de mudança

Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem

Sistematização da Assistência de Enfermagem

Política Nacional de Atenção às Urgências

Procedimentos técnicos de enfermagem

Assistência integral de enfermagem à saúde da gestante, puérpera e do RN

Transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos

Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-parto

Assistência de enfermagem em urgência e emergência em Centro Obstétrico

Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção

Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos



Enfermeiro - UTI Adulto

Conhecimentos de Enfermagem E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem

Conhecimento específico do funcionamento, organização e estrutura físico de uma Unidade de Terapia

Intensiva

Conhecimento específico de materiais e equipamentos utilizados numa Unidade de Terapia Intensiva

Conhecimento sobre assistência de enfermagem baseado na Bioética e Humanização frente ao paciente,

familiares e equipe multidisciplinar

Conhecimento sobre cuidados e procedimentos de enfermagem específicos aos pacientes neurológicos,

politraumatizados, cardíacos

Sistematização da Assistência de Enfermagem em UTI

Bases Farmacológicas para a Enfermagem em UTI

Bases Fisiológicas e Fisiopatológicas dos Grandes Sistemas

Gerenciamento em Enfermagem em UTI

Epidemiologia e Bioestatística Aplicada ao Estudo do Paciente Crítico

Comissão Hospitalar de Organização e Qualificação e Atenção ao Paciente Crítico



Enfermeiro - Uti Pediátrica/Neonatal

Conhecimentos de Enfermagem E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Fundamentos do Exercício da Enfermagem

Lei do Exercício Profissional - Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987

Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica

Bioética

Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem

Administração dos Serviços de Enfermagem

Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem

Enfermeiro como líder e agente de mudança

Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem

Sistematização da Assistência de Enfermagem

Política Nacional de Atenção às Urgências

Procedimentos técnicos de enfermagem

Anatomia e Fisiologia Pediátrica

Administração aplicada em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica

Comunicação Terapêutica na Assistência ao paciente critico

Psicologia aplicada ao paciente crítico e familiares

Ética, Bioética e Humanização em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica

Metodologia Científica



Enfermeiro - Uti Pediátrica/Neonatal

Conhecimentos de Enfermagem E R RV RQE R RV

VÍDEOPDF

Legenda: E: Estudo   R: Resumo    RV: Revisão     RQ: Resolução de Questões

Bioestatística

Bases Farmacológicas Aplicada a Terapia Intensiva

Prevenção e controle de IH e Biossegurança

Prontuário do Paciente/Direitos do Paciente

Urgência e Emergência em Neonatologia e Pediatria

Assistência a neonatos e crianças com Complicações do Sist. Cardiovascular/respiratório

Assistência a Neonatos e Crianças com Agravos Cirúrgicos e Traumáticos

Epidemiologia aplicada a neonatologia e pediatria

Semiologia Pediátrica

Ventilação Mecânica

Banco de Leite Humano (BLH ), Aleitamento Materno e Terapia Nutricional Neonatal e Pediátrica



9 Dicas para sua Preparação

1
Na dúvida em escolher por onde iniciar os estudos, comece pelas disciplinas que possui menos conhecimento. No
início da preparação você estará disposto a estudar e a entender melhor os pontos em que está mais defasado.
Aproveite esse período, em que você estará cheio de energia, para obter o maior aproveitamento e uma
considerável base de conhecimento.

2 Opte por estudar pelo roteiro de aulas do EnfConcursos, já que foi pensando e desenvolvido para esse fim. Em caso
de dúvida não hesite em recorrer a nossos professores. Não fique na dúvida pois elas farão a diferença na hora da
prova.

3 O ato de estudar é individual. Destaque os assuntos mais importantes de cada disciplina, a fim de facilitar o seu
entendimento e memorização. Faça esquemas, resumos e busque identificar os pontos-chave. Os resumos são
muito eficientes e vão ajudar você na época mais decisiva: as 2 semanas antes da prova.



9 Dicas para sua Preparação

4 Resolva o máximo de questões durante a sua preparação, se possível da banca organizadora mas não se limite a
elas. Em nosso site você encontra mais de 20.000 questões de concursos de enfermagem classificadas por
disciplinas. Nas provas sempre surgem aquelas já exploradas que concursos anteriores.

5
Para conhecer o perfil da banca faça o mapeamento dos assuntos que são cobrados. A melhor maneira de fazer isso
é através dos Checklists de Mapeamento de Provas que disponibilizamos para os nossos alunos. A cada tema de
questão você deve marcar um item no checklist. No final terá uma visão geral dos assuntos mais cobrados. Mais
abaixo você tem um exemplo de como montar um checklist.

6
Estude no tempo morto! Tempo morto é aquele que gastamos indo para o trabalho, no trânsito, lavandos roupas,
após o almoço, etc. Esse período pode ser usado para estudar ou revisar conteúdos. Estudando nesses horário você
ganha 2 ou 3 horas de estudo por dia. No EnfConcursos você recebe o áudio das aulas para escutar durante esses
períodos. Baixe os áudios coloque no seu celular ou no som do carro!



9 Dicas para sua Preparação

7 A definição da frequência de estudo é muito pessoal, mesmo assim cabe a sugestão de manter a máxima
concentração no período que estiver estudando. O mais importante é a qualidade e o aproveitamento das horas
estudadas, e não a quantidade.

8 Nos dias que estiver mais cansado, estude as disciplinas que possui mais afinidade ou resolva algumas questões que
são mais rápidas. Mais abaixo você tem acesso a uma lista de disciplinas de enfermagem classificadas por assuntos.

9
Faça intervalos durante o estudo e durma bem! Não esqueça de fazer pausas de 10 minutos a cada 50 minutos de
estudos. Isso vai ajudar seu cérebro a se manter descansado. É imprescindível também que o descanso não seja
comprometido, pois ele o ajudará a se concentrar e a assimilar melhor os estudos. Privação de sono prejudica a
memória.



Como descobrir os assuntos mais cobrados
A melhor forma de conhecer a banca organizadora é analisar os concursos anteriores. Se um dia pudéssemos te
dar apenas um conselho para sua preparação, seria esse: analise exaustivamente as provas anteriores.

Método de Mapeamento para Provas

1. Pegue as últimas 5 provas de 
enfermagem aplicadas pela banca 

organizadora.

2. Faça uma leitura rápida das 
questões e marque, em uma lista, 

o assunto da questões. 

3. Após fazer isso você terá uma 
visão geral dos assuntos mais 

cobrados.

CHECKLIST DE DIABETES

PARA CONCURSOS DE ENFERMAGEM

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD

Como exemplo, disponibilizamos abaixo um checklist com os principais pontos sobre
diabetes que geralmente são cobrados em provas.

https://www.enfconcursos.com/uploads/2017/05/_1495476394592328aac8d1c.pdf


Curso Preparatório Online para SESA-MA (Pré-edital)

CLIQUE AQUI E ACESSE O CURSO

Os conhecimentos gerais terão sua importância, mas a maior parte da
pontuação será atribuída pelos conhecimentos específicos de enfermagem.
Pensando nisso, criamos um curso bem estruturado contendo disciplinas
de enfermagem abordadas na última seleção da EMSERH.

180 DIAS

Vantagens do Curso

https://enfconcursos.com/l/curso-sesa-ma





