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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1- LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA E LINGUAGEM Norma culta e variedades linguísticas. Semântica e interação. 
Significação das palavras. Denotação e conotação. Funções da Linguagem. 

Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 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, Formas variantes. Emprego das 
palavras. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO. ESTUDO DE TEXTOS Interpretação de 
textos. Tópico frasal e sua relação com ideias secundárias. Elementos relacionadores. 
Pontuação. Conteúdo, ideias e tipos de texto. O texto literário: tema, foco narrativo, 
personagens, tempo. Coexistência das regras ortográficas atuais com o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
2- RACIOCÍNIO LÓGICO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E 
TÉCNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, 
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. 
Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões Especiais. 
Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. 
Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre 
conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações 
 
3- LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
Compreensão e interpretação de textos; Tipologia Textual; Ortografia oficial;  
Acentuação gráfica; Emprego das classes de palavras; Emprego do sinal indicativo de 
crase; Sintaxe da oração e do período; Pontuação; Concordância nominal e verbal; 
Regência nominal e verbal; Significação das palavras;  Redação de correspondências 
oficiais.  
 
4- CONHECIMENTOS DO SUAS, PARA TODOS OS CARGOS VINCULADOS À 
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS 
 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS/2004 - Resolução CNAS nº 145 de 15/10/2004; Norma Operacional 
Básica – NOB/SUAS; Norma Operacional Básica – NOB-RH/SUAS; Lei 8.742/1993 – 
LOAS; Lei Nº 12.435/2011 (Altera a LOAS e dispõe sobre a organização da 
Assistência); Sistema único de Assistência Social (SUAS): Princípios, diretrizes e 
objetivos; Gestão do Sistema Único de Assistência Social. 
 

 
5- CONHECIMENTOS DO SUS, PARA TODOS OS CARGOS VINCULADOS À 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Conhecimentos sobre o SUS - Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 
(Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Decreto No. 7508/2011 
Nova Política Nacional de Atenção Básica – Portaria 2436/2017. Redes de Atenção à 
Saúde e em especial Redes de Atenção Psico-Social (RAPS), Redes de Atenção às 
Urgências e Emergências, Redes de Atenção às Doenças Crônicas. 
Responsabilidades de cada esfera de governo na estrutura e funcionamento do SUS. 
Controle social: conselhos e conferências de saúde. Residências em Saúde no SUS.  
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Políticas de Saúde; Modelos de atenção à saúde; Determinantes sociais da saúde; 
Noções de Epidemiologia e Vigilância à Saúde; Políticas e sistemas de saúde no 
Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária; Programas e Políticas Nacionais de 
saúde, especialmente Política de Atenção às Urgências e Emergências, Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Nacional de Saúde 
Integral da População Negra, Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, Política Nacional de Educação Popular em Saúde; Promoção da saúde 
e Educação em Saúde. 
 
6- LEGISLAÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES  PARA TODOS OS CARGOS 
VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 
Leis Federais: Lei nº 6938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente e Decreto 
Federal nº. 99.274/90, Lei nº 12305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 
nº 9605/1998 e Decreto 6.514/08 – Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9985/2000 e 
Decreto nº 4340/2002 – Lei do SNUC, Lei nº 9433/1997 – Política Nacional de 
Recursos Hídricos, Lei nº 11428/2006 e Decreto Federal nº. 6660/08 – Lei da Mata 
Atlântica, Lei Complementar nº 140/2011, 10.257/01 – Estatuto das Cidades, Lei nº 
6766/79 – Parcelamento do solo urbano, Lei nº 12.651/12 – Código Florestal; Lei nº 
7661/1988 e Decreto nº 5300/2004 - Gerenciamento Costeiro; Decreto-lei 227/1967 - 
Código de Minas; Lei nº 9795/99 e Decreto nº 4281/2002 - Política Nacional de 
Educação Ambiental; Decreto nº 6040/2007 - Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; Lei nº 5318/67 - Política Nacional 
de Saneamento, Lei Federal nº. 10.257/01 - Estatuto das Cidades 
. 
Resoluções CONAMA: 001/1986 (Critérios básicos e diretrizes para uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental), 09/1987-Realização de Audiência 
pública; 237/1997 (licenciamento ambiental); 273-2000 e alterações – Licenciamento 
de Postos de Combustível; 307/2002 (resíduos construção civil); 335/2003 – 
Licenciamento Ambiental de Cemitério; 358/2005 (resíduos serviços de saúde), 
371/2006 – Cálculo da Compensação Ambiental; 377/06 – Licenciamento ambiental 
simplificado de sistemas de esgotamento sanitário, 357/05 e 397/08 – Classificação 
dos corpos d’água e padrões de lançamento de efluentes; 382/06 – Estabelece os 
limites máximos de emissão de efluentes atmosféricos para fontes fixas, 375/06 – Uso 
agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário; 
412/2009 – Licenciamento de Construção de Interesse Social; 428/2010 – 
Licenciamento Ambiental em UC’s; 430/2011 (condições e padrões de lançamento de 
efluentes).  
 
Leis Estaduais: Lei nº 14.258/2010 - Institui a Política Estadual de Gerenciamento 
Costeiro, e dá outras providências, Lei nº 14. 236/2010 - Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, e dá outras providências, Lei nº 12.984/05 – Política Estadual de Recursos 
Hídricos; Lei nº 11.427/97– Conservação e Proteção das Águas Subterrâneas no 
Estado de Pernambuco e Decreto regulamentador 20.423/98. 
 
Leis Municipais: Lei nº 4374/2013 e Decreto nº 47/2016 – Licenciamento Ambiental, 

Lei nº 4334/2013 e Decreto nº 63/2014 – Fiscalização Ambiental, Lei nº 4333/2013 – 
Sistema Municipal de Unidades de Conservação, Lei 4331/2013 – Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, Lei nº 4547/2015 - Plano Municipal de Arborização, Sistema 
Municipal de unidades de Conservação, Lei nº 4546/2015 – Lei de Mudanças 
Climáticas. Leis do Plano Diretor Participativo do Paulista: 4.253/2012, 4.349/2013, 
4.674/2017 e 4.736/2017, Lei nº 3.772/2003 Uso e Ocupação do Solo. 
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7- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS 

 
CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

MÉDICO INTERVENCIONISTA 
Suporte avançado de vida em Emergências Clinicas; Suporte avançado de vida no 
trauma; Emergências Clínicas; Emergências Pediátricas; Emergências obstétricas; 
Imobilização/ Remoção/ Transporte; Acidentes com múltiplas vítimas; Emergência 
SAMU-192; Estados de choque: etiologia e quadro clinico; Abordagem Primária e 
secundária do atendimento Inicial a Vítimas com alterações clínicas ou traumatizadas; 
Atendimento em situações de emergência: fraturas, poli traumatismo, traumatismo 
craniano encefálico, queimaduras, hemorragias (venosa e arterial) e dores tóraco-
abdominais; Estados de coma de Glasgow: conhecer a etiologia, prever e oferecer 
assistência adequada às necessidades diagnosticadas e realizar a prescrição de 
enfermagem; Atendimento a vítima de parada cardiorrespiratória; Escala de trauma; 
Feridas; Paciente crítico e risco iminente de morte; Atividades e funções dos membros 
da equipe; Atenção ao recém-nascido; Psicopatologia: alterações do pensamento, 
percepção, memória, atividade, afetividade (humor) e (linguagem); Transtornos: 
esquizofrênicos, afetivos, neuróticos, de personalidades (psicopatas), alcoolismo e 
toxicomanias; Emergências Psiquiátricas; Atendimento Às necessidades humanas 
básicas; Deontologia, Ética e Bioética 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Infectologia: Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções 
causadas por microrganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus, bactérias e 
fungos. Raiva. Sinusites. Difteria. Tuberculose, hanseníase e doenças por outras 
microbactérias. Brucelose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. Influenza. 
Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses. Infecções fúngicas. Bartonelose. 
Endocardite. Pericardite. Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatites por vírus. 
Leishmaniose cutânea e visceral. Febre Tifoide. Dengue. Varicela. Sarampo. Rubéola. 
Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Febre Amarela. Herpes simples e zoster. 
Citomegalovirus. Esquistossomose, filariose, parasitoses por helmintos e protozoários. 
Imunizações. Doenças sexualmente transmissíveis. Controle de infecções hospitalares. 
Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera. Raiva. Malária. Antibióticos, antivirais e 
antifúngicos. Sistema de agravos notificáveis. Imunizações 
MÉDICO ANGIOLOGISTA 
Estrutura da Parede Vascular e suas Implicações na Fisiopatologia das Doenças 
Vasculares Periféricas. Hemostasia. (Coagulação e anticoagulação). Sistema 
Fibrinolítico. Drogas que interferem na Função Plaquetária. Drogas Vasodilatadoras – 
uso nas Doenças Vasculares Periféricas. Diagnóstico Clínico das Doenças Vasculares 
Periféricas. Emprego e interpretação de exames de imagens nas Doenças Vasculares 
Periféricas (Eco-Doppler; Angiografia Tomografia Computadorizada; Ressonância 
Nuclear Magnética). Oclusões Arteriais Agudas. Trombose e Embolia arteriais. 
Aterosclerose Obliterante Periférica. Síndromes isquêmicas crônicas. Arterites. 
Síndrome do Pé Diabético. Conduta Diagnóstica e Terapêutica. Profilaxia. Diagnóstico 
Clínico das Doenças Venosas. Síndromes Trombóticas Venosas. Aspectos 
Epidemiológicos. Fisiopatologia. Quadro Clínico, manobras semióticas de relevância. 
Conduta Terapêutica. Profilaxia. Trombose Venosa e Tromboembolismo Pulmonar na 
Gravidez. Síndromes Pós-Trombóticas Venosas. Etiopatogenia. Quadro Clínico. 
Conduta Terapêutica. Tromboembolismo Pulmonar. Etiopatogenia. Quadro Clínico. 
Diagnóstico não invasivo e invasivo. Aspectos Fisiopatológicos. Tratamento. Varizes dos 
Membros Inferiores. Aspectos Epidemiológicos. Fisiopatologia. Quadro Clínico. 
Manobras semióticas para Diagnóstico Diferencial entre Varizes Primárias e 
Secundárias. Conduta Terapêutica. Complicações. Insuficiência Venosa Crônica. 
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Conceito. Aspectos Epidemiológicos. Diagnóstico. Complicações. Tratamento. Fístulas 
arterio-venosas. Síndromes congênitas. Condutas. Angiodisplasias. Linfangites e 
Erisipelas. Linfedema. 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência 
cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, 
morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão 
pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão arterial: 
fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. 
Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina 
estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, 
doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento 
cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, neurológicas. Gravidez e 
cardiopatia. 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos 
às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em 
equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e 
recuperação da saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do 
sistema de referência e contra-referência. Doenças de notificação compulsória 
obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do 
aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório. Aparelho circulatório. Sistema 
hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e endocrinologia. Doenças 
infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às urgências de 
média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 
MEDICO DERMATOLOGISTA 

Diagnóstico das doenças da pele: Principais tipos de lesão, disposição das lesões, 
distribuição das lesões, métodos diagnósticos. Dermatites: dermatite de contato, 
Dermatite atópica, Dermatite seborreica, Eczema numular, dermatites crônicas, 
Dermatite esfoliativa generalizada, Dermatite de estase, Líquen simples crônico. 
Infecções da pele: Doenças estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo, Carbúnculo, 
hidradenite supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, Hanseníase, Leishmaniose, 
Blastomicose. Micoses superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: 
candidíase, ptiríase versicolor. Infecções parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva 
migrans. Dermatoviroses: Verrugas, Molusco contagioso. Alterações do folículo piloso e 
das Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral, Hipertricose, Alopecia, 
Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções eritematoescamosas: Psoríase, 
Ptiríase Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: Erupções por drogas, 
Necrólise Epidérmica Tóxica, Eritema polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma Anular, 
Lupus. Erupções bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. Derrnatite herpetiforme. Alterações 
da corneificação: Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por pressão. Alterações da 
pigmentação: Hípopigmentação: Albinismo, Vítiligo, hipopigmentação inflamatória, 
Hiperpigmentação. Alterações da sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: 
Nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, Granuloma piogênico, queratose 
seborréica, Dermatofibroma, Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: 
Carcinoma Basocelular, Carcinoma Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi. 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Hipófise e hipotálamo: Hipofisite linfocitária: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e 
tratamento; Síndrome de sela vazia: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e 
tratamento; Adenomas hipofisários: prolactinomas, produtor de GH e 61 ACTH; Diabetes 
insípidus: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; Hipopituitarismo: 
etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento. Diabetes melitus: Classificação 
e diagnóstico; Fisiopatologia; Tratamento do diabetes melitus tipo 1 e tipo 2; Coma 
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hiperosmolar: fisiopatologia, causas, avaliação clínica e laboratorial e tratamento; 
Cetoacidose diabética: fisiopatologia, causas, avaliação clínica e laboratorial e 
tratamento; Nefropatia diabética: classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; 
Neuropatia diabética: classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; Retinopatia 
diabética: classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; Doença arterial coronariana 
e diabetes; Pé diabético: abordagem clínica, rastreamento (screening), classificação do 
risco, prevenção e tratamento. Tireóide: Tireoidites: etiologia, diagnóstico clínico e 
laboratorial e tratamento; Hipertiroidismo: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e 
tratamento; Hipotiroidismo: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; 
Carcinomas diferenciados de tireóide: classificação, tratamento e seguimento; Nódulos 
tiroidianos: etiologia, avaliação laboratorial e manuseio; Doenças osteometabólicas: 
Osteoporose: fisiopatologia, classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; 
Hiperparatiroidismo e Hipoparatiroidismo: Causas, diagnóstico e tratamento; 
Osteomalacia: classificação, diagnóstico diferencial e tratamento; Doença de Paget: 
etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e seguimento. Adrenal: Síndrome 
de Cushing: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; Feocromocitoma: 
diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; Hiperaldosteronismo primário: diagnóstico 
clínico e laboratorial e tratamento; Insuficiência adrenal: etiologia, diagnóstico clínico e 
laboratorial e tratamento. Obesidade: Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento. 
Dislipidemia: Classificação e tratamento. Hipoglicemias: etiologia, diagnóstico diferencial 
e tratamento.  
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Hemorragia varicosa e não-varicosa. Esofagite por cândida, herpes e citomegalovírus. 
Esôfago de Barrett.  Neoplasias de esôfago.  Estenose esofágica.  Uso de corantes em 
endoscopia.  Doença ulcerosa péptica.  Neoplasia gástrica precoce e avançada.  
Gastrite.  Helicobacterpylori.  Lesões subepiteliais.  Ecoendoscopia.  Pólipos.  
Desinfecção do endoscópio.  Sedação em endoscopia. Colangiopancreatografia 
retrógrada endoscópica. 
MÉDICO GERIATRA 

Semiologia do idoso Envelhecimento e mudanças orgânicas na velhice Epidemiologia, 
fatores de risco e medidas de prevenção para doença cardiovascular, neoplasias, 
diabetes, doenças da tireóide, dislipidemia, climatério, anemias e obesidade no idoso 
Manifestações incomuns (atipias) das doenças na velhice Avaliação clínica do paciente 
idoso Uso de fármacos no idoso 6. Prevenção de doenças e fragilidades no idoso 
Prevenção da iatrogenia no idoso Prevenção, diagnóstico, avaliação laboratorial, 
tratamento e critérios de encaminhamento das principais doenças primárias e 
secundárias do sistema cardiovascular: hipertensão arterial, aterosclerose e fatores de 
risco para doença cardiovascular, hipotensão ortostática, arritmias, doença arterial 
coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, 
insuficiência venosa crônica, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, 
hemorróidas, varizes; do sistema respiratório: asma brônquica, pneumonias, doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e tuberculose; do sistema digestivo: diarréias 
agudas e crônicas, hepatites, colecistite, estomatites, gastrites, hérnia de hiato, 
colelitíase, hemorragia digestiva, constipação, doença diverticular do cólon; do sistema 
geniturinário: infecção urinária, insuficiência renal, cólica nefrética, obstrução urinária, 
doenças da próstata, disfunção sexual, incontinência urinária; do sistema neurológico: 
cefaléias agudas e crônicas, acidente vascular encefálico, distúrbios do sono, 
depressão, delirium, síndromes extrapiramidais, síndromes parkinsonianas, tremor 
essencial, doença de Parkinson, neuropatias periféricas, doença de Alzheimer e outras 
demências; do sistema osteomuscular e tecido 62 conjuntivo: Osteoporose, neoplasias, 
distúrbios dacognição e comportamento, osteoartroses, doença de Paget, polimialgia 
reumática e arterite de células gigantes; do sistema imunológico: principais afecções 
otorrinolaringológicas, oftalmológicas e dermatológicas no idoso 9. Fragilidade, trauma, 
cuidados clínicos e psicossociais dos idosos Qualidade de vida e objetivos terapêuticos 
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no idoso. Quedas, síncope e vertigens no idoso; síndrome da imobilização; úlceras de 
pressão; Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso. Avaliação pré-operatória do idoso. 
Medicina preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde bucal, imunização, atividade 
física, rastreamento de doenças) Princípios de reabilitação geriátrica. Emergências em 
geriatria Assistência domiciliar ao idoso. Problemas éticos e legais em medicina 
geriátrica. Cuidados paliativos. 
MÉDICO GINECOLOGISTA / COLPOSCOPISTA 

Embriologia, anatomia e histologia do Trato Genital Inferior (TGI). Fisiologia do TGI. 
Histórico da colposcopia. Aparelhagem, instrumental, técnicas do exame colposcópico e 
colposcopia alargada. Classificação, terminologia e nomenclatura em colposcopia do 
TGI. Achados colposcópicos normais, anormais, vários, insatisfatórios e sugestivos de 
câncer invasor no TGI. Técnicas de biopsia no TGI. Colposcopia no ciclo gravídico-
puerperal. Patologia benigna do TGI. Neoplasia intra-epitelial escamosa e glandular no 
TGI: diagnóstico e conduta terapêutica. Classificações citopatológicas e histopatológicas 
no TGI. Aspectos cito- histológicos normais, das infecções, da neoplasia intraepitelial e 
do carcinoma invasor do TGI. Relação colpo- cito- histopatológica. Neoplasia micro-
invasora do colo uterino: diagnóstico e conduta terapêutica. Câncer invasor do TGI: 
epidemiologia, diagnóstico, estadiamento e tratamento. Biologia molecular aplicada à 
patologia do TGI. Princípios básicos de imunologia aplicada ao TGI. Imunossupressão e 
o TGI. Hormonioterapia no TGI. Doenças Sexualmente Transmissíveis e o TGI. Código 
de Ética, Bioética. Preenchimento da declaração de óbito. Sistema Único de Saúde: 
princípios e diretrizes. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 
MÉDICO MASTOLOGISTA 

Fisiopatologia mamária; Procedimentos ambulatoriais em mastologia. Diagnóstico clínico 
em mastologia: imagens e técnicas de biopsia, diagnóstico semiológico, mamografia, 
ecografia, doppler colorido, citologia e microbiopsia. Quimioprevenção: conceitos básicos 
de quimioterapia antineoplásica e radioterapia nas neoplasias malignas da mama. 
Epidemiologia do carcinoma de mama: descritiva e análitica, avaliação e conduta no 
risco. Patologias mamárias benignas: diagnóstico e tratamento. Prevenção para o 
carcinoma de mama. Patogênese para o carcinoma de mama, carcinomas não 
infiltrantes da mama, carcinomas infiltrantes da mama: histopatologia, parâmetros 
diagnósticos e morfológicos; tratamento clínico de pessoas com história de carcinoma de 
mama na família; proliferação celular e plóidia; anticorpo monoclonais no diagnóstico, 
prognóstico e terapia; novas abordagens terapêuticas para o carcinoma de mama. 
Marcadores tumorais; classificação TNM e estadiamento; terapia do carcinoma primário 
de mama - tratamento cirúrgico, conservador e radical. Quadro clínico e tratamento do 
carcinoma de mama localmente avançado e inflamatório. Carcinoma de mama e 
gravidez . Tumores malignos não epiteliais: diagnóstico e tratamento; prevenção e 
terapia das complicações. 
MÉDICO NEUROLOGISTA 

Síndrome de hipertensão intracraniana; Doenças vasculares cerebrais e medulares; 
Doenças infecciosas e parasitárias: Meningites. Encefalite, Abscessos, Tromboflebites, 
Cisticercose, Esquistossomose, Tuberculose e Viroses; Doenças dos músculos, da 
junção neuro-muscular, das raízes, plexos e nervos periféricos; Doenças digestivas: 
Esclerose Lateral Amiotrófica. WamingHoffman. Kugelberg-Walender, Siringomielia. 
Degenerações Espino-Cerebelares; Tumores intracranianos, raquimedulares e dos 
nervos periféricos (primitivos e metastáticos); Doenças do sistema nervoso autônomo: 
hipotensão ortostática neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e 
bexiga neurogênica; Mal formações congênitas e anormalidades do desenvolvimento, 
paralisia cerebral, retardo mental e hidrocefalias; Traumatismos crânio-encefálicos e 
raquimedulares. Traumatismos dos nervos periféricos; Hérnias discais, 
mieloradiculopatias espondilóticas. Estenose do canal raquiano. Noções de 
neuroimagem e de eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da 
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neurocondução e potenciais evocados. 
MÉDICO ORTOPEDISTA / TRAUMATOLOGISTA 

Afecções ortopédicas comuns na infância;  Epifisiólise proximal do fêmur; Poliomielite: 
fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e crônica;  Pioartrite;  Tuberculose óteo-
articular; Paralisia obstétrica;  Ortopedia em geral;  Branquialgias;  Artrite degenerativa 
da coluna cervical;  Síndrome do escaleno anterior e costela cervical;  Ombro doloroso;  
Lombociatalgias.  Artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; Hérnia de disco;  
Espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos; 10. Fraturas e luxações da coluna 
cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis; Fratura do acetábulo;  Fratura e luxação dos 
ossos dos pés;  Fratura e luxação dos joelhos. 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Aparelho auditivo: Anatomia, Fisiologia, Semiologia, Patologias do ouvido externo e suas 
complicações; Patologias do ouvido médio e suas complicações; Patologias do ouvido 
interno e suas complicações; Nariz e Seios da Face: Anatomia, Fisiologia, Semiologia e 
Patologias; Faringe: Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Patologias da faringe. Laringe: 
Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Patologias da laringe. Emergências 
otorrinolaringológicas. 
MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO 
Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - câncer). Observação 
Psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares. 
Transtornos mentais orgânicos. Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de danos. 
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtorno do Humor. 
Transtornos neuróticos, relacionados ao stress e somatoformes. Terapêuticas Biológicas 
em Psiquiatria. Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente 
ocorrendo na infância e adolescência. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da 
comunidade; atuação nos centros de atenção psicossocial e nos programas de saúde 
diversos. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em Saúde Mental: 
superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, 
compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência 
integral às pessoas em situação de risco. 
MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 

Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e afetivos. Exame psiquiátrico e exames 
complementares em psiquiatria da infância e adolescência. Classificação diagnóstica em 
psiquiatria da infância e da adolescência. Transtornos mentais orgânicos na infância e 
adolescência. Drogadição na infância e adolescência. Esquizofrenia na infância e 
adolescência. Transtornos do humor (depressão e mania) na infância e adolescência. 
Transtorno de ansiedade na infância e adolescência. Razões ao estresse. Transtorno 
alimentares na infância e adolescência. Transtornos do sono na infância e adolescência. 
Transtornos do controle dos esfíncteres na infância e adolescência. Transtornos de tique 
e do hábito na infância e adolescência. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
na infância e adolescência. Retardo mental. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na 
infância e adolescência. Transtornos invasivos do desenvolvimento. Transtornos 
específicos do desenvolvimento. Transtornos emocionais do comportamento. 
Transtornos psicológicos ligados a doenças sistêmicas - psiquiatria de ligação na 
infância e adolescência. Abuso físico e sexual na infância e adolescência. Epidemiologia 
dos transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Ética em psiquiatria na infância 
e adolescência.  Psicofarmacoterapia na infância e adolescência. Psicoterapia na 
infância e adolescência. Prevenção em psiquiatria da infância e adolescência.. Modelos 
de reabilitação em psiquiatria da infância e adolescência. Modelos de atendimento em 
psiquiatria da infância e adolescência em saúde pública. Demais conhecimentos próprios 
da especialidade médica.  
MÉDICO REUMATOLOGISTA 

Articulação cricoaritinóidea; Artrite reumatóide; Doença de Paget; Espondilite 
reumatóide; Hidroxiprolina; Complemento sinovial na A. R.; Lopus eritematoso sistêmico; 
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Teste da Rosa de Bengala; Fenômeno de Raynaud; Síndrome de Hurler; Síndrome de 
Morquio; Ocronose; Hiperostose senil anquilosante; Hidrartose intermitente; Síndrome 
de Behcet na artrite piogênica; Tofo gotoso. Epidemiologia; Medicina Social e 
Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético; Saúde Pública; Atualidades 
sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina Geral.  
MÉDICO UROLOGISTA 
Embriogênese e anomalias congênitas do trato urinário; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Infertilidade; Infecções do trato gênito urinário; Distúrbios 
neuromusculares da bexiga; Impotência sexual; Lítiase urinária; Oncologia do aparelho 
gênito urinário; Traumatismo urinário; Métodos diagnósticos em urologia. 
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

POLÍTICA DE SAÚDE: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e 
financiamento. Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA: acolhimento, 
produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política 
nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do PSF. 
Sistema de informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância 
epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos programas 
Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da 
Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do 
Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças 
causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio 
ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST - 
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e 
Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de 
Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de 
Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; 
Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas 
dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças 
infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da 
Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da 
Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca 
da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de 
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação 
domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe 
multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. 
Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. 
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes 
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal 
inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo 
do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses 
e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho 
respiratório: pneumonia, broncopneumonia e DPOC. 
ENFERMEIRO PLANTONISTA 
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. 
Programa nacional de imunização:calendário de vacinas, vias de administração, rede de 
frio.Atenção á saúde da criança: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, 
alimentação, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, etc. Atenção à saúde do 
adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças respiratórias, doenças 
gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de enfermagem em clínica 
cirúrgica(período pré, trans e pós operatório). O processo de enfermagem (avaliação, 
diagnóstico, planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no cuidado 
ao paciente: princípios e práticas de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos 
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humanos na saúde e na doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, distúrbios) 
.Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, diretrizes e legislação; vigilância 
epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância sanitária.Planejamento e 
programação de saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, IHM, 
EAP, Reação anafilática , traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de 
choque e emergências obstétricas.Assistência de enfermagem em ginecologia e 
obstetrícia. Diabetes mellitus:crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. 
Traumatismo cranioencefálico.Acidentes com animais peçonhentos. Administração em 
enfermagem. Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e administração de 
medicamentos.Desinfecção , antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e 
equipamentos .Limpeza hospitalar. 
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA 
Conceitos de atenção básica e atenção primária à saúde.  Finalidades. Princípios e 
diretrizes. Relação entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica. Responsabilidades 
comuns e específicas das três esferas de governo.  Infraestrutura. Tipo de Unidades 
Básicas de Saúde. Semelhanças e especificidades entre as Equipes de Atenção Básica 
e as Equipes de Saúde da Família. Saúde bucal. NASF. Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde. 
 Atribuições dos profissionais e processo de trabalho.  Financiamento da atenção básica.  
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, 
massagem de conforto, posições para exames e transporte do paciente. Técnicas 
básicas: sinais vitais, administrar medicação, coleta de material para exames, curativo, 
crioterapia e termoterapia, nebulização e oxigenoterapia. Controle de Infecção 
Hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção 
hospitalar. Atuação do Técnico de Enfermagem: Na unidade de clínica médica; Na 
unidade cirúrgica: pré e pós-operatório; Na unidade de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias; Na unidade de emergência: nas situações de hemorragias, queimaduras, 
envenenamentos, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar; Na saúde da 
mulher: sinais e sintomas da gravidez e suas complicações, períodos clínicos do parto, 
sinais e sintomas do trabalho de parto, assistência ao puerpério e suas complicações; 
Na saúde da criança: assistência ao recém-nascido na sala de parto, no berçário e no 
alojamento conjunto, medidas antropométricas, aleitamento materno e fototerapia; No 
programa de imunização: conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias 
de administração; Nas Políticas de Saúde; Na Saúde do Idoso. Gerenciamento dos 
resíduos dos serviços de saúde. Cuidados com o corpo pós-morte. Construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios, diretrizes e arcabouço legal; 
Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei 
8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais 
da saúde; Políticas de Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de 
Informações em Saúde 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM / MOTOLÂNCIA 
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. 
Sinalização de Trânsito. - Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio 
Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. - Atendimento Pré-
hospitalar de urgência em suporte básico de vida em parada cardíaca, emergências 
respiratórias, obstétricas (parto de emergência), psiquiátricas (paciente suicida, paciente 
violento) no trauma (traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna 
espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos e 
afogamentos, segurança da cena). - Atendimento Pré-hospitalar de urgência em: - 
Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares: parada cardíaca, choque 
hipovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, 
hipertensão e arritmias. - Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias: 
insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas superiores, pneumotórax, 
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embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. - Cuidados de 
enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios 
acidobásicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. - Cuidados de 
enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal, 
gravidez ectópica, sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez, 
violência sexual e parto de emergência. - Cuidados de enfermagem em emergências 
psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente depressivo. - Cuidados de 
enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, 
obstrução das vias aéreas superiores e parada cardíaca. - Cuidados de enfermagem no 
trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, 
traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos e 
afogamentos.  
CUIDADOR 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação 
de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na 
limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; 
Guarda e conservação de alimentos e medicamentos; Controle de Estoque de Material 
de Limpeza, de cozinha e de medicamentos; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais 
de consumo; Noções básicas de cuidados com a pessoa humana. Relações de 
afetividade da família. Higiene da criança. Cuidados essenciais. Prevenção de acidentes. 
Cuidar e Educar. Higiene. Prevenção. Rotina. Alimentos: importância dos alimentos para 
saúde, contaminação (microorganismos, doenças e intoxicações), rotulagem de produtos 
nutrientes, medidas caseiras). 

PSICOLOGO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

Equipe e relações interpessoais: liderança, poder, conflito e negociação. Tipos de equipe 
de saúde: multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. O psicólogo e as ações em 
saúde: promoção da saúde, prevenção, curativa, reabilitação, reinserção social. O 
psicólogo e a prática comunitária: princípios, conceitos relacionados (empoderamento, 
vulnerabilidade e resiliência), características e metodologias de intervenção. Grupo 
operativo: conceito, fundamentos teóricos e tipos. O grupo: conceito, caracterização, 
perspectivas teóricas e fenômenos grupais. Uso abusivo de drogas, tabaco e álcool: 
caracterização clínica e psicossocial, tipos de intervenção psicológica e política de 
redução de danos. Situações de violência intrafamiliar contra a criança, o adolescente, o 
adulto e o idoso. Os tipos de organização familiar e suas abordagens psicoterápicas. 
Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil: histórico, princípios 
norteadores e fundamentos teóricos-conceituais. Caracterização clínica dos Transtornos 
Psicóticos, de Humor, de Ansiedade e do Desenvolvimento (Autismo, Transtorno 
Desintegrativo da Infância, Síndrome de Asperge e Síndrome Rett). Abordagens 
psicoterápicas individuais e grupais: fundamentos teóricos e técnicos. Teorias da 
personalidade. O desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente: afetivo-
sexual, cognitivo e social. Avaliação Psicológica: fundamentos teóricos e tipos de 
instrumentos (entrevista e testes). Documentos relacionados a avaliação psicológica 
(Resolução CFP N.º 007/2003). Atenção Primária a Saúde (APS), Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os Núcleos de Apoio a 
Saúde da Família (NASF). Supervisão psicológica: fundamentos gerais, abordagens 
teóricas e relevância para a formação e desenvolvimento da prática profissional. 

ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

O Serviço Social na Contemporaneidade Brasileira; Prática Profissional: intervenção e 
investigação; Instrumentos de gestão: Planejamento, Financiamento e Avaliação de 
Programas Sociais;  Questão Social e Políticas Sociais no Brasil;  Instrumentalidade e 
Serviço Social, Mediação Profissional e Serviço Social; O Processo de Trabalho no 
Serviço Social;  Interdisciplinaridade;  Pesquisa em Serviço Social;  Seguridade Social;  

http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/resolucoes_cfp/fr_cfp_007-03.aspx
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Debate Contemporâneo sobre Família e suas Intervenções; Serviço Social e Educação;  
Assistência Estudantil no Ensino Superior;  Ética Profissional e o Projeto Ético Político do 
Serviço Social;  Legislação Social: Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Assistência 
Social, Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Estatuto do Idoso, Política Nacional 
da Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Política Nacional de Controle do Tabagismo. 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

A história da Terapia Ocupacional. A Terapia Ocupacional no Brasil. Os Modelos 
Teóricos de atuação. Desenvolvimento infantil normal e patológico.  nvelhecimento. 
Anamnese, avaliação e recursos terapêuticos. Funções Musculares. Análise da 
atividade. A prática da Terapia Ocupacional nos processos neurológicos, traumato-
ortopédicos, e reumatológicos. Tecnologias Assistivas: definição, prescrição e aplicação. 
Órteses: conceito, prescrição, avaliação e confecção. 
FONOAUDIOLOGO  

Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a 
Saúde da Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Papel do fonoaudiólogo na 
equipe multidisciplinar. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático: respiração, 
mastigação, deglutição e fala. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. 
Alterações fonoaudiológicas. Avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento 
fonoaudiológico. Linguagem: anatomofisiologia da linguagem, aquisição e 
desenvolvimento. Linguística: fonética e fonologia da linguagem. Alterações 
fonoaudiológicas: conceituação, classificação e etiologia. Voz: anatomia e fisiologia da 
laringe; patologia laríngea: etiologia, conceituação e classificação. Audiologia: anatomia 
e fisiologia da audição. Noções de psicoacústica. Audiologia clínica: avaliação, 
diagnóstico, prognóstico. Treinamento auditivo. Atuação da Fonoaudiologia na 
prevenção e intervenção precoce dos agravos específicos dessa área. Fonoaudiologia 
na terceira idade. Fonoaudiologia nas instituições: escola e hospital. Interpretação de 
laudos em áreas afins. Humanização da Assistência. Sistema de referência e contra 
referência. Ações de Biossegurança. Ética profissional e relações humanas. Políticas 
Indígenas. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios, 
diretrizes e arcabouço legal; Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; 
Lei Orgânica da Saúde Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 
7.508/2011; Determinantes sociais da saúde; Políticas de Saúde: Humaniza SUS; 
Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em Saúde 
CIRUGIÃO DENTISTA BUCO –MAXILO-FACIAL 

Cirurgia Buco-dental. Infecções Maxilo-faciais.  Traumatologia Maxilo-faciais 
Exames complementares.  Imaginologia diagnóstico . Tratamento dos cistos e tumores 
maxilo-faciais . Cirurgia da A.T.M. Disfunções articulares. Cirurgia ortognática.  
CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 

Anatomia dental interna, preparo da cavidade de acesso e morfologia periapical. 
Métodos de diagnóstico em endodontia. Patologias pulpar e perirradicular (diagnóstico e 
tratamento). Urgências endodônticas (classificação, tratamento local e sistêmico). 
Traumatismos dentoalveolares.  Reabsorções dentárias. Preparo biomecânico do 
sistema de canais radiculares (meios químicos, físicos e mecânicos) e medicação 
intracanal. Obturação do sistema de canais radiculares. Reintervenção em endodontia e 
microbiologia endodôntica. Tratamento endodôntico de dentes com risogênese 
incompleta. Ética e legislação profissional 
Sistema Único de Saúde.  
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 
Classificação e epidemiologia das doenças periodontais.  Etiologia das doenças 
periodontais. Microbiologia das doenças periodontais.  Modulação do hospedeiro.  
Controle mecânico e químico dos biofilmes supra e subgengival.  Raspagem e 
alisamento radicular. Terapia periodontal cirúrgica.  Tratamento de urgências 
periodontais.  Medicina periodontal.  Periodontia na saúde pública no brasil. 
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CIRURGIÃO DENTISTA DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Conceitos, Terminologias e Classificação. Política Nacional de Saúde da Pessoa com 
Deficiência. Política Nacional de Humanização (PNH). Principais deficiências e 
síndromes de interesse odontológico: Paralisia Cerebral; Transtorno do Espectro Autista; 
Deficiência Intelectual; Síndrome de Down; Síndrome Prader Willi; Sequência de Pierre 
Robin; Sequência de Moebius. Abordagem psicológica à pessoa com deficiência. Plano 
de tratamento da pessoa com deficiência. Estabilização física e mecânica do paciente 
com deficiência na cadeira odontológica: Indicações; Contra-indicações; Materiais e 
equipamentos utilizados. Sedação na clínica odontológica do paciente deficiente: 
Indicações; Contra-indicações; drogas utilizadas; Posologia; Interações 
medicamentosas. Tecnologias Assistivas. Urgências e Emergências na clínica 
odontológica do paciente deficiente.  

CIRUGIÃO DENTISTA ESTOMATOLOGISTA 

Anamnese e exame clínico. Exames complementares e lesões fundamentais.  Lesões 
brancas.  Lesões pigmentadas.  Lesões vesículo-bolhosas. Lesões e condições 
sistêmicas com repercussão bucal.  Aids em odontologia.  Lesões das  lândulas 
salivares. Lesões da infância.  Câncer bucal.  
CIRURGIÃO DENTISTA ODONTO PEDIATRA 
Exame da Boca e Outras Estruturas Relevantes, anamnese e Plano de tratamento. 
Adequação do meio bucal, uso de cariostáticos para pré-escolares.  Abuso e Negligência 
à Criança. Controle não Farmacológico do Comportamento de Crianças. 
Desenvolvimento e Morfologia dos Dentes Decíduos.  Técnicas Radiográficas. Manejo 
da Cárie Dentária na Criança e no Adolescente. Considerações Nutricionais para o 
Paciente Odontopediátrico.  Anestesia Local e Controle da Dor para a Criança e o 
Adolescente.  Abordagem Farmacológica do Comportamento do Paciente.  Tratamento 
de Lesão Cariosa Profunda, Exposição Pulpar Vital e Dentes Desvitalizados. Gengivite e 
Doença periodontal.  Manejo de Trauma nos Dentes e nos Tecidos de Sustentação. 
Manejo do Paciente Sistemicamente Comprometido: Desordens Hematológicas, Câncer, 
Hepatite e Aids.  Supervisionando e interceptando desvios no Desenvolvimento da 
Oclusão.  Cirurgia Bucal para o Paciente Pediátrico. 
CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Políticas de saúde do Brasil. Estratégia de Saúde da Família – Concepções históricas. A 

Rede de Atenção à Saúde (RAS). A Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica do 

SUS e a nova PNAD. Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde. Serviço de Atenção Domiciliar na Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de 

Consultórios na Rua. Programa de Saúde na Escola. Anamnese e exame clínico; 

exames complementares e lesões fundamentais; Técnicas radiográficas; Manejo da 

cárie dentária; Manejo de trauma nos dentes e nos tecidos de sustentação; Manejo do 

paciente sistematicamente comprometido; desordens hematológicas, câncer, hepatite e 

aids; Tratamento de lesão cariosa profunda, exposição pulpar vital e dentes 

desvitalizados; Gengivite e doença periodontal. 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço; tecidos moles 
da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatogmático; Conhecimento 
da fisiologia da mastigação, deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e 
temporária através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade 
de irrupção dentária. Morfologia da dentição; Noções gerais de microbiologia; meios de 
proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, 
tuberculose, sífilis e herpes; Formação e colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: 
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importância, definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, 
características clinicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: 
etiologia, classificação, características clínicas, terapêutica básica e manutenção, 
métodos de prevenção e identificação de grupos de riscos. Uso de fluoretos como 
medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais 
clássicas e suas variações. Técnicas de afiação instrumental periodontal. Técnicas de 
isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de 
aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos 
de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde 
bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. 
Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos 
FARMACEUTICO 
Código de Ética Farmacêutica. Legislação Farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei 
8666/93, Lei 9787/99, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas 
alterações, Portaria 344/98, Portaria 3916/98, RDC 302/05; RDC 67/2007. Resolução 
208, 19/06/90 – CFF. Resolução 247, 08/03/93 – CFF. Constituição Federal 88 (Art. 196 
a 200). Farmácia Hospitalar: Histórico, Conceito, Objetivo, Funções e Atribuições, 
Estrutura organizacional e administrativa. Farmácia Clínica: Conceito, Objetivos, 
Sistemas de Distribuição de Dose.  Ciclo da Assistência Farmacêutica no ambiente 
hospitalar.  Comissão de Farmácia Terapêutica: Objetivo, composição, competências e 
atribuições.  Critérios de seleção e avaliação do uso de medicamentos. Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar - objetivo, composição e papel do farmacêutico no 
controle de infecção hospitalar.  Seleção e uso racional de antimicrobianos, soluções 
anti-sépticas e germicidas.  Grupo farmacológico antimicrobianos - mecanismos de ação: 
Betalactâmicos, aminoglicosídeos, vancomicina.  Resistência bacteriana - fatores 
desencadeantes. Farmacovigilância – identificação, avaliação, compreensão e 
prevenção de efeitos adversos de medicamentos. Farmacocinética e Farmacodinâmica: 
introdução à farmacologia; vias de administração; absorção, distribuição e eliminação de 
fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação 
drogareceptor; interação de drogas; incompatibilidades, mecanismos moleculares de 
ação das drogas.  Farmacotécnica - manipulação de fórmulas farmacêuticas magistrais e 
oficinais; formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por 
divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica.  Fármacos que 
agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: 
parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; simpatomiméticos; simpatolíticos; 
anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no sistema 
nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do 
SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; antiinflamatórios não esteroides; 
antiinflamatórios esteroides.  Fármacos que agem no sistema cardiovascular. Fármacos 
Anti-Neoplásicos. Farmacoecônomia - Relação custo x benefício x qualidade dos 
fármacos. Medicamento e Material Médico-Hospitalar: classificação geral, padronização, 
aquisição, armazenamento, conservação, distribuição, controle de estoque.  Parecer 
técnico: Lei 8.666/93 – licitação, edital de licitação, critérios de avaliação de produtos 
farmacêuticos (medicamento e material médico-hospitalar).  Práticas seguras no uso de 
medicamentos; Segurança do Paciente .Ações de Biossegurança.  Humanização da 
Assistência.  Anti-neoplásicos - preparo do material para manipulação de 
quimioterápicos, manipulação de quimioterápicos e procedimentos em casos de 
acidentes com quimioterápicos.  Fracionamento de medicamentos - legislação vigente.  
Nutrição Parenteral: conceito, preparo, acondicionamento, distribuição e interação e 
incompatibilidade de nutrientes. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – 
organização, princípios, diretrizes e arcabouço legal; Controle Social; Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e 
Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais da saúde; Políticas de 
Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em Saúde 
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FISIOTERAPEUTA 

Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a 
saude da família. Constituição federal 88 (artigo 196 a 200). Anatomia e fisiologia do 
sistema músculo-esquelético, neurológico, respiratório e cardiovascular. Artropatias 
degenerativas e inflamatórias. Lesôes por pressão e tecido cicatricial. Doenças e 
distúrbios ósseos, nervosos e articulares. Efeitos fisiológicos da manipulação articular e 
massoterapia. Fisioterapia GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO aplicada nos 
distúrbios cárdio-respiratórios. Fisioterapia aplicada em: cardiologia, pneumologia, 
neurologia, traumatoortopedia, geriatria, oncologia adulto e pediatria, aplicada em UTI 
pediatrica e adulto, em pós-operatórios; manuseio de Ventilação Mecânica. Avaliação, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento fisioterápico; Reeducação postural. Fisioterapia 
aplicada em amputados, próteses e órteses. Reabilitação de pacientes em patologias 
restritivas crônicas e com necessidades especiais. Humanização da assistência. Sistema 
de referência e contra referência. Ações de biossegurança. Agravos sociais. Ética 
profissional e relações humanas. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – 
organização, princípios, diretrizes e arcabouço legal; Controle Social; Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e 
Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais da saúde; Políticas de 
Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em Saúde. 
FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO 

Histologia do sistema respiratório. Embriologia ‐ Crescimento e desenvolvimento 
pulmonar.  Anatomia: Ossos, músculos, inervação, vascularização da caixa torácica. 
Vias aéreas superiores. Vias aéreas inferiores. Mediastino. Diferenças anatômicas da 
criança. Cinesiologia da caixa torácica. Diafragma. Fisiologia do sistema respiratório 
(adultos e criança): Ventilação. Difusão, perfusão, circulação pulmonar, relação 
ventilação/perfusão. Controle da respiração. Transporte do O2 e do CO2.  Mecânica 
pulmonar. Funções não respiratórias dos pulmões. Diferenças fisiológicas da criança.  
Semiologia adulta neonatal e pediátrica. Manifestações clínicas (primárias e 
secundárias). Inspeção. Palpação. Percussão. Ausculta. Espirometria. Fisiopatologia das 
doenças obstrutivas, restritivas, vasculares do pulmão. Procedimentos fisioterapêuticos 

em fisioterapia‐respiratório adulto e criança.  Padrões respiratórios terapêuticos.  
Manobras desobstrutivas e ventilatórias. Postura de drenagem. Tosse/Huffing. 
Aspiração. Cinesioterapia. Espirômetro de incentivo. Treinador muscular. Flutter. RPPI. 
EPAP/CPAP/BIPAP. Noções de radiologia em adultos e criança (tórax/pulmões). 
Oxigenioterapia e técnicas inalatórias. Hood e cateter nasal. Utilização de óxido nitroso 
inalatório.  Gasometria. Patologias. DPOC. Asma (adultos e criança). Bronquiectasia.  
Pneumonias (adultos e criança).  Abscesso pulmonar. Tuberculose.  Neoplasias.  
Doenças da pleura: Derrame pleural. Pneumotórax.  Atelectasia.  Doenças ocupacionais. 
Fibrose pulmonar.  Tromboembolismo pulmonar. Congestão pulmonar.  Edema agudo 
de pulmão.  Síndrome do desconforto respiratório agudo (doença da membrana hialina).  
Doenças neuromusculares. Cardiopatias. Refluxo gastroesofágico.Insuficiência 
respiratória aguda. Síndrome de aspiração do mecônio. Hipertensão pulmonar. Apnéia 

da prematuridade. Taquipnéia transitória do recém‐nascido. Displasia bronco pulmonar.  
Via aérea artificial ‐ Indicação, tipos, cuidados com a via aérea artificial, extubação, 
complicações (adultos e criança).  Ventilação mecânica.  Fase inspiratória, fase 
expiratória, modos ventilatórios, ciclagem, parâmetros para iniciar a ventilação. 
Ventilação mecânica em neonatologia (IMV, CMV, SIMV). Monitorização respiratória 
durante a ventilação mecânica ‐ Índice de oxigenação, mecânica do sistema respiratório 

(resistência, complacência, Peep intrínseca). Desmame da ventilação mecânica ‐ 
Formas de desmame, monitorização. Ventilação não invasiva.  Insuficiência respiratória. 

Fisioterapia respiratória no pré e pós‐operatório de: Cirurgias cardiovasculares.  
Toracotomias. Laparotomias.  Cirurgias neurológicas.  Efeitos hemodinâmicos da 
ventilação mecânica.  Estimulação sensório‐motora. 

NUTRICIONISTA 
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Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, 
recomendações e fontes alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. 
Dietas não convencionais.  Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação 
nutricional. Nutrição e fibras.  Utilização de tabelas de alimentos.  Alimentação nas 
diferentes fases e momentos biológicos.  Educação nutricional. Conceito, importância, 
princípios e objetivos da educação nutricional.  Papelque desempenha a educação 
nutricional nos hábitos alimentares.  Aplicação de meios e técnicas do processo 
educativo.  Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição.  
Avaliação nutricional.  Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de 
medição.  Avaliação do estado e situação nutricional da população.  Técnica dietética.  
Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, 
caracteres organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos.  Planejamento, execução e 
avaliação de cardápios.  Higiene de alimentos.  Análise microbiológica, toxicológica dos 
alimentos.  Fontes de contaminação.  Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam 
o desenvolvimento de microorganismos no alimento.  Modificações físicas, químicas e 
biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos.  Nutrição e 
dietética.  Recomendações nutricionais.  Função social dos alimentos.  Atividade física e 
alimentação.  Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais.  Tecnologia 
dealimentos.  Operações unitárias.  Conservação de alimentos. Embalagem em 
alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise 
sensorial.  Nutrição em saúde pública.  Análise dos distúrbios nutricionais. Construção 
do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios, diretrizes e arcabouço 
legal; Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da 
Saúde Lei 8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011; 
Determinantes sociais da saúde; Políticas de Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em 
Saúde: Sistemas de Informações em Saúde 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 
Programa de Esporte e Lazer da Cidade ( PELC); Práticas corporais na comunidade;Velhice e 
qualidade de vida; Dança nas suas várias manifestações; Gestão de esportes na comunidade; 
Políticas Sociais e Lazer; Os esportes e a aplicação de suas diferentes abordagens; Práticas 
esportivas: fundamentos e regras; O esporte como um direito social; O autocuidado como fator de 
educação para saúde; A Integralidade como princípio articulador de políticas sociais entre o 
Sistema Único de Saúde e as comunidades. 

CONDUTOR SOCORRISTA 

Legislação de Trânsito: (toda legislação atualizada com a Lei nº 11.705/2008): Novo 
Código de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da 
educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de 
Trânsito; Primeiros Socorros; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com os veículos; 
Noções de mecânica e conceitos básicos sobre o trânsito. Da Sinalização de Trânsito; 
Direção Defensiva e preventiva e sua importância para a segurança do trânsito. 
Proteção ao Meio Ambiente e Cidadania. Relacionamento Interpessoal no Trânsito. 
Noções de Primeiros Socorros e Atendimento a Acidentes de Trânsito. O homem: seu 
preparo técnico, psicológico e educacional como usuário da via. A Via: sua importância 
para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo pedestre. O Veículo: 
seu conhecimento como meio de comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. 
O comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas 
vias de circulação. O uso dos equipamentos obrigatórios e os acessórios de segurança. 
O comportamento específico do condutor no transporte de passageiros de cargas 
pesadas perigosas e socorros urgentes. Noções de segurança individual e coletiva e 
condução de passageiros. Conhecimentos gerais sobre a direção e operação de 
veículos automotores. Noções gerais e elementares de mecânica de automóveis. 
Conservação e limpeza dos veículos. Manutenção e reparos nos veículos, com 
verificações periódicas detectando as falhas mecânicas e elétricas. Fazer reparos de 
emergência. Controle de quilometragem, combustíveis e lubrificantes. Noções básicas 
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sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção de veículos 
automotores.Carga e descarga de materiais 
AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS 

Noções Básicas de: Epidemiologia: conceito, história, prevenção de doenças e objetivos 
principais; Fatores predisponentes ao aparecimento de doenças, prevenções; 
Mortalidade, letalidade; índices de mortalidade; Indicadores de saúde. Expectativa de 
vida, coeficientes e índice utilizados em saúde pública. Doenças transmissíveis e não 
transmissíveis: distribuição das doenças e dos agravos à saúde coletiva. 
Conglomerados, endemias, epidemias, imunização. Vigilância Epidemiológica e 
vigilância sanitária - O Processo Epidêmico Sistema de Informação em Saúde e a 
Vigilância Epidemiológica - SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil: 
princípios, diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Doenças: Acidentes por animais 
peçonhentos, Dengue, Cólera, Doença de Chagas, Doenças Diarréicas Agudas, Doença 
Meningocócica, Esquistossomose Mansônica, Hanseníase, Hepatites Virais, 
Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose Visceral, Leptospirose, Malária, Meningites em 
Geral, Poliomielite, Raiva, Rubéola, Sarampo, Sífilis Congênita, Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida, Tétano Acidental, Tuberculose. 
AUXILIAR DE FARMACIA 

1 Manipulação de equipamentos utilizados em laboratório de manipulação de fármacos. 
2. Noções de farmacotécnica. 3. Preparação de soluções: pesagem, diluição, mistura de 
soluções e padronização de soluções. 4. Grandezas, unidades e cálculos utilizados na 
preparação de soluções. 5. Condições para estocagem de insumos, medicamentos e 
correlatos. 6. Controle de estoque. 7. Biossegurança em laboratório de manipulação de 
medicamentos. 8. Manipulação de quimioterápicos. 9 Acondicionamento e embalagem 
de medicamentos manipulados. 10. Dispensação de medicamentos ao paciente em 
atendimento ambulatorial. 
MAQUEIRO 

Técnicas de movimentação do paciente da maca para o leito e da cadeira de rodas para 
o leito. Técnicas de mobilização e transporte de pacientes. Relacionamento interpessoal 
com a equipe de trabalho, pacientes e seus familiares. Ética profissional. Noções 
básicas de prevenção de infecções hospitalares. Utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). 
SANITARISTA 

Processo saúde-doença-cuidado; Determinação social do processo saúde doença; 
Condições de vida e trabalho e a questão do adoecimento. Exclusão social, violência, 
gênero, etnia e grupos etários. Evolução histórica da organização do sistema de saúde 
no Brasil. Princípios do SUS. Política de Saúde e Organização dos Serviços. Modelos de 
Atenção em Saúde. Financiamento e Controle Social. Noções de saneamento básico e 
agravos à saúde; A estratégia de saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua 
aplicação; O enfoque do planejamento em saúde. O planejamento estratégico 
situacional; A epidemiologia – conceitos básicos, variáveis, estudos epidemiológicos, 
transição epidemiológica, métodos, interpretação da relação causal, fatores de risco; A 
vigilância à saúde – conceito e política, sua visão e seus componentes; A informação em 
saúde: conceito básico, sistemas de informação, indicadores e tomada de decisão. 
Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. 

 
 

CARGOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

1. Lei 8.662/1993 que de Regulamenta a Profissão de Assistente Social. 2. Código de 
Ética de Serviço Social. 3.Parametros de atuação do Assistente Social na Política de 
Assistência Social. 4. Projeto Ético Político do Serviço Social. 5. Elaboração e avaliação 
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de planos, projetos e programas. 6. Constituição Federal de 1988 – Título I - dos 
Princípios Fundamentais; Título II - dos Direitos Fundamentais: Capítulo I dos direitos e 
deveres individuais e coletivos e Capítulo II dos direitos sociais. 7. Lei 8.742/1993 – 
LOAS. 8. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 9. Lei 
12.594/2012 – SINASE. 10. Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 11. Lei 12.852/2013 - 
Estatuto da Juventude. 12. Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 13. 
Lei 12.288/2010 – Estatuto de Igualdade Racial. 14. Declaração Universal de Direitos 
Humanos..  
PSICÓLOGO:  
1. O diagnóstico psicológico: potencialidades e limites. Famílias: abordagens 
psicossociais. 2. O contexto social da família e a construção dos sujeitos. Subjetividades 
e cultura. 3. A pesquisa psicossocial: métodos e técnicas. 4. Psicologia social e 
Psicologia comunitária: campos de aplicação. 5.Transgressão e identidade: as diferentes 
visões e atuações profissionais no campo da psicologia. 6. Código de Ética do 
Psicólogo. 7. Constituição Federal de 1988 – Título I - dos Princípios Fundamentais; 
Título II - dos Direitos Fundamentais: Capítulo I dos direitos e deveres individuais e 
coletivos e Capítulo II dos direitos sociais. 8. Lei 8.742/1993 – LOAS. 9. Lei 8.069 de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 10. Lei 12.594/2012 – SINASE. 
11. Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 12. Lei 12.852/2013 - Estatuto da Juventude. 
13. Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 14. Lei 12.288/2010 – 
Estatuto de Igualdade Racial. 15. Declaração Universal de Direitos Humanos. 
PEDAGOGO:  

1. Papel do pedagogo em equipe multidisciplinar e no contexto do desenvolvimento das 
ações socioeducativas 2. Ética Profissional. 3. Ética na Administração Pública. 4. Gestão 
democrática e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade 
social. 5. Elaboração de relatórios, pareceres, técnicas de organização, classificação, 
arquivos e protocolo. 6. Assessoramento nas atividades de planejamento de projetos e 
oficinas socioeducativas. 7. Constituição Federal de 1988 – Título I - dos Princípios 
Fundamentais; Título II - dos Direitos Fundamentais: Capítulo I dos direitos e deveres 
individuais e coletivos e Capítulo II dos direitos sociais. 8. Lei 8.069 de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 9. Lei 12.594/2012 – SINASE. 10. Lei 
8.742/1993 – LOAS. 11. Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 12. Lei 12.852/2013 - 
Estatuto da Juventude. 13. Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.14. Lei 
12.288/2010 – Estatuto de Igualdade Racial. 15.Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/96. 16. Declaração Universal de Direitos Humanos. 
 

 
 

CARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
MEIO AMBIENTE 

 
ANALISTA AMBIENTAL  
Urbanismo e meio ambiente: Planejamento urbano, Rural e Regional; Patrimônio 

histórico e cultural urbano; Espaço urbano e espaço Rural; Gestão integrada do meio 
ambiente; Planejamento e gestão ambiental, vocação e uso do solo urbano e rural; 
Urbanismo ambiental 
Sistemas Urbanos: Sistema viário, sistemas de infraestrutura, sistemas de drenagem, 
equipamentos e serviços urbanos; Planejamento territorial e instrumentos de controle do 
uso e ocupação do solo; Noções de topografia, cartografia e mapeamento; Noções de 
geoprocessamento; Noções de análise de paisagens; Noções de geologia e solo; 
Intemperismo e erosão; Qualidade do solo e da água subterrânea; Dinâmica costeira; 
Noções de hidrologia e geologia; Manejo de Bacias Hidrográficas; Água subterrânea;  
Noções de Meteorologia e Climatologia; Degradação e poluição ambiental; Poluição 
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atmosférica, hídrica, do solo e sonora; Ciclo hidrológico; Ciclo do carbono; Parâmetros 
de qualidade da água, tratamento de água, autodepuração dos cursos d’água, processo 
de eutrofização; Gestão, processos e tecnologias de tratamento de efluentes líquidos; 
Saneamento; Gestão de resíduos sólidos; Caracterização e Recuperação de áreas 
degradadas (conceitos, métodos e técnicas); Aspectos do uso e ocupação do solo; 
Noções de biologia da conservação; Princípios e Manejo e conservação dos recursos 
naturais renováveis; Energias renováveis e não renováveis; Tecnologias Limpas;Noções 
básicas de sistemas de controle ambiental; Avaliação de impactos ambientais: 
(Surgimento e principais características); - AIA, Análise de riscos ambientais e valoração 
de danos ambientais; Conceitos de aspecto, impacto, risco e perigo. 
Noções, instrumentos e ferramentas de monitoramento ambiental: Conservação, 
manejo e uso dos recursos naturais renováveis; (Consta no item acima) Processo de 
Licenciamento Ambiental; Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA); Vistoria e elaboração de pareceres; Zoneamento ecológico-
econômico; 
Política Nacional de Meio Ambiente: Politica Ambiental; Planejamento e Política 
Ambiental; Instrumentos de Gestão Ambiental; Sistemas de Gestão ambiental: 
fundamentos e ferramentas, programas de qualidade ambiental; Aspectos da economia 
ambiental; Compensação Ambiental: Diretrizes e aspectos legais; Bases do 
desenvolvimento sustentável; Educação ambiental: Conceitos, principais conferências 
nacionais e internacionais; Estratégias de Educação Ambiental; Comunicação em 
educação Ambiental; As fontes de energia e o meio ambiente; Ecossistemas;  
 
TÉCNICO AMBIENTAL Noções de topografia, cartografia, mapeamento, escalas, 

Planimétrica e Altimetria – definições e objetivos – instrumentais e equipamentos 
utilizados; Conhecimentos sobre geoprocessamento; Manejo de Bacias Hidrográficas; 
Água subterrânea; Noções de Meteorologia e Climatologia; Principais formas de 
Degradação e poluição ambiental, prevenção e tratamento; Principais formas de 
poluição atmosférica, hídrica, do solo e sonora; Saneamento; Controle de Qualidade das 
Águas, tratamento de água, autodepuração dos cursos d’água, processo de 
eutrofização; Noções, instrumentos e ferramentas de monitoramento Ambiental;  
Processo de Licenciamento Ambiental; Vistoria e elaboração de pareceres; Ciclo 
hidrológico; Ciclo do carbono; Gestão, processos e tecnologias de tratamento de 
efluentes líquidos; Gestão de resíduos sólidos; 
Política Nacional de Meio Ambiente: Sistemas de meio ambiente e instrumentos de 

gestão ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Conceitos de aspecto, impacto, risco e 
perigo; Unidades de Conservação; Recuperação de Áreas Degradadas; Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
Sistemas Urbanos: Sistema viário, sistemas de infraestrutura, sistemas de drenagem, 
equipamentos e serviços urbanos; Qualidade do solo e da água subterrânea; Noções 
básicas de técnicas de coleta de amostras, análises biológicas e microbiológicas de 
água, solo e de sedimentos; Tecnologia Ambiental: desenvolvimento sustentável, 
tecnologias limpas, Processos Agrícolas e Industriais; Noções de biologia da 
conservação; Educação Ambiental; Noções de Bacias Hidrográficas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


