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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
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EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 10 DE MAIO DE 2019 

 

ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Formação do feminino 

e do plural dos substantivos e adjetivos. Reconhecimento das classes de palavras. Emprego 

dos verbos regulares. 

 

1.2 MATEMÁTICA 

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, 

fracionários e decimais. Regra de Três Simples. Porcentagem. 

 

1.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

1.4 ATUALIDADES 

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

2. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

2.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. 

Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. 

Sintaxe da oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras: 

sinônimos, antônimos, denotação e conotação.  

 

2.2 MATEMÁTICA 

Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos. 

Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional. 

Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo 

e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos. 
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Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de 

figuras planas, volumes de sólidos. 

2.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

2.4 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

2.5 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã Lei n°057/1990. 

 

3. NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 

3.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos 

porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes 

de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. 

Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  

 

3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 

Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 

estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências 

acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão 

Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  

 

3.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

 

3.4 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 
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3.5 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

3.6 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990). 

 

4. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO  

 

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos 

porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes 

de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. 

Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  

 

4.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 

Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 

estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências 

acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão 

Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  

 

4.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

 

4.4 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

4.5 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

4.6 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);  
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4.7 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 10: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA E DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA DE 

MAIOR PORTE  

 

Código de Trânsito brasileiro. Direção defensiva. Primeiros socorros. Mecânica veicular. 

Motores Flex. Motores Diesel. Elementos de Máquinas pesadas. Lubrificantes e Lubrificação, 

Manutenção. Gases poluentes e ruído. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 

Ética na prestação de serviços. 

 

 

CARGO 11: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA E DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA DE 

PEQUENO PORTE  

 

Código de Trânsito brasileiro. Direção defensiva. Primeiros socorros. Mecânica veicular. 

Motores Flex. Motores Diesel. Elementos de Máquinas pesadas. Lubrificantes e Lubrificação, 

Manutenção. Gases poluentes e ruído. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 

Ética na prestação de serviços. 

 

 

CARGO 12: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. 

Regulamentação do exercício profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Relações 

humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia. 

Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais 

vitais, Mensuração de altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança. 

Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 

soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de 

pressão. Sondagens gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais. 

Oxigenioterapia. Curativo. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao 

paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e 

reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, 

acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais. Atendimento de 

emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 

convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de 

transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e 

parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-

parto, parto e puerpério. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 13: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Obtenção e conservação 

de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de 

interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, 

volumétrica, microscopia (fotometria - leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos 

implicados nas principais dosagens sanguíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes 

inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina: análise qualitativa, 

quantitativa e sedimento. Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de 

parasitas intestinais; Hematozoários: características morfológicas e ciclo evolutivo. 

Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais agentes 

etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de 

cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de sensibilidade a antibióticos; hemocultura. 
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Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação de complemento; aglutinação. Técnicas 

Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células sanguíneas: 

glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de 

plaquetas e reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; 

hematócrito; índices hematimétricos; prova de falcização; curva de resistência globular 

osmótica; Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do laço; retração do 

coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina; 

fibrinogênio. Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh Noções de higiene e assepsia. 

 

 

CARGO 14: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Física das Radiações 

ionizantes e não ionizantes. Proteção Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. 

Terminologia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da 

Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de Posicionamento. Posicionamento 

Radiológico. Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos 

Radiológicos. Noções básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada 

e Ressonância Magnética. Humanização. 

 

 

CARGO 15: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Anatomia Dentária: órgão dentário, classificação e função dos dentes, dentições, 

nomenclatura dentária, notação dentária, morfologia dos dentes permanentes e decíduos, 

articulação alvéolo-dentária, histologia do dente e erupção dentária. Materiais restauradores 

diretos: composição, classificação, propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos. 

Proteção do complexo dentina/polpa: materiais protetores (composição, classificação, 

propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos) e técnicas de proteção. Radiologia 

odontológica: Princípios e fundamentos da radiologia odontológica; técnicas radiográficas; 

técnicas de revelação, montagem e arquivamento de películas radiográficas; tabelas e 

protocolos utilizados em radiologia odontológica; riscos radioativos. Prevenção da cárie e 

doença periodontal: placa bacteriana; cárie; gengivite/periodontite, técnicas de controle da 

placa; fluorterapia; materiais seladores (composição, classificação, propriedades, 

manipulação, instrumentais e equipamentos). Materiais de moldagem e de confecção de 

modelos: composição, classificação, propriedades, materiais e equipamentos, manipulação, e 

confecção de modelos de estudo. Biossegurança em odontologia: Prevenção e controle de 

infecções; Princípios de assepsia, antissepsia; Normas e procedimentos técnicos no 

processamento de material: descontaminação, desincrustação, limpeza, preparo, seleção, 

empacotamento, esterilização, manipulação e armazenagem. Recursos humanos em 

odontologia: Pessoal técnico e auxiliar em Odontologia. Saúde pública: Políticas de saúde 

bucal; Sistema Único de Saúde (SUS). Legislação: Princípios e normas do exercício 

profissional dos técnicos em saúde bucal – Lei 11.889/2008; Código de ética odontológico. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 
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5. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

5.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 

Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 

Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão 

Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras. 

Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da 

crase. Operadores argumentativos e modalizadors textuais. 

 

5.2 INFORMÁTICA 

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas 

de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. 

Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e 

Firewall. Procedimentos de backup.  

 

5.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

5.4 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

 

5.5 LEGISLAÇÃO  

- Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);  

- Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei 

Municipal n° 044/2018, de 21 de dezembro de 2018. 

 

5.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 16: ASSISTENTE SOCIAL 

Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do 

Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero. 

A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência; 

saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com 

deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo 

e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho 

e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e 

demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação 
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em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de 

Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica 

e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na 

área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente. 

O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas, 

processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da 

Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em 

Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em 

Rede. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006), Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social, Reordenamento dos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência 

Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 8.742/93. Lei 

do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso. 

Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS 

n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. Lei n.o 12.435, de 6 de julho de 2011 que 

altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência 

de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009. 

 

CARGO 17: BIOMÉDICO 

Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e 

proteínas. Equilíbrio ácido-base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia.  Testes 

hematológicos. Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. 

Carcinogênese. Doenças autoimunes. Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos. 

Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica. Bacteriologia, virologia e 

micologia. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e 

conservação de amostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções.  Preparo 

de meios de cultura. Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros.  Autoclaves e 

fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 18: EDUCADOR FÍSICO 

A educação na constituição brasileira. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº. 

9394/96. A Educação Física frente à LDB. Educação Física e sociedade: função Social da 

educação física. A Aprendizagem Motora. O Movimento e o Desenvolvimento Infantil. A 

Cultura Corporal de Movimento. Fundamentos de Fisiologia do Exercício. A aplicação nos 

programa de saúde: idoso, criança, gestante, adolescente, diabetes, hipertensão, obesidade, 

anorexia, outros. 

 

 

CARGO 19: ENFERMEIRO 

Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética. 

Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. 

Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de 

enfermagem. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Administração de materiais e 
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enfermagem. Normas, rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. Teorias 

administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e 

funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência 

de enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de decisão na administração da assistência e 

do serviço. Administração do processo de cuidar em enfermagem. Normas do Ministério da 

Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da 

criança, programa de hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de 

enfermagem. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de 

enfermagem e para o trabalhador. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de 

enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de 

enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Triagem de pacientes adulto e pediátrico em 

emergência. Assistência de enfermagem em emergência e urgência a pacientes adultos e 

pediátricos com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, gastroenterológicos, 

metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, cirúrgicos, infecciosos, reumatológicos. 

Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. Transporte do 

politraumatizado. Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. Atendimento de urgência 

e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, 

gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não-intencionais, violência e 

suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, cranioencefálico, de coluna, músculo-

esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-químicos e trauma. Suporte básico 

e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação: 

hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e 

eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 20: FARMACÊUTICO 

Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional. Aquisição de medicamentos. Gestão 

de estoque. Padronização de medicamentos. Sistemas de distribuição de medicamentos. 

Política de medicamentos legislação para o setor farmacêutico. Problemas relacionados a 

medicamentos. Dispensação hospitalar e ambulatorial. Farmacocinética e mecanismos de 

ação de fármacos. Farmacologia clínica e terapêutica. Interação medicamentosa. Atenção 

farmacêutica e farmácia clínica. A farmácia e o controle de infecções hospitalares. 

Farmacovigilância. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 21: FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, 

fototerapia, hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. 

Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. 

Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias. 

Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência 

fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardio-

respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e 

tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, e neurológica. 

Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do 

Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 

ambiente de trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde. 
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CARGO 22: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 

SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma 

Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Programa de Saúde 

da Família. Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 

tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, 

metabólicas e endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-

contagiosas, dermatológicas e ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da 

urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada, etc). Noções de atendimento ao 

traumatismo crânio-encefálico. Tratamento inicial do queimado. Saúde materno-infantil: o 

recém-nascido normal e patológico, crescimento e desenvolvimento, desnutrição protéico-

calórica, aleitamento materno, doenças infecto-contagiosas mais freqüentes na infância, 

vacinação. Epidemiologia e vigilância sanitária. Indicadores de nível de saúde da população. 

Doenças de notificação compulsória. Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética Médica. 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Exames complementares invasivos e 

não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. 

Anestesiologia. Física e anestesia. Fármacocinética e fármaco-dinâmica da anestesia 

inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos e 

inalatórios. Ventilação artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em urgências. Anestesia em 

obstetrícia e ginecologia. Anestesia em neurocirurgia. Anestesia em cirurgia pulmonar e 

cardiovascular. Parada cardíaca e reanimação. Monotorização em anestesia. Sistema nervoso 

autônomo. Complicação da anestesia. Raquianestesia. Anestesia peridural. 

 

 

 

CARGO 23: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência (abdome 

agudo, apendicite, úlcera perfurada). Tratamento inicial do queimado. Doenças de notificação 

compulsória. Código de Ética Médica. Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; 

respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do 

paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. 

Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, 

químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento 

cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; 

vascular periférica. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Cirurgia de 

urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático 

penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; 

tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e 

mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. 

Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e 

baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intraabdominais. 

Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíplo; mesentério; retroperitônio. 

 

 

CARGO 24: MÉDICO CLÍNICA GERAL 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas e endocrinológicas, 

hematológicas, reumatológicas e infecto-contagiosas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente 

da urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada). Tratamento inicial do 

queimado.URSO Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Cuidados 

gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
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cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias 

cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 

pneumonias. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais 

inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e 

hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda 

e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes 

mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 

espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios 

hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 

corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Lei Orgânica da Saúde – Lei n.º 

8.080 e Lei n.º 8.142. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

 

CARGO 25: MÉDICO GINECOLOGISTA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência. 

Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Anatomia clínica e cirúrgica do 

aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual. Disfunções menstruais. 

Bioesteroidogênese. Histopatologia cíclica do aparelho genital. Anomalias congênitas e 

intersexo. Distúrbios do desenvolvimento puberal. Climatério. Vulvovaginites e cervicites. 

Doenças inflamatórias pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente transmissíveis. 

Abdômen agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. 

Patologias benignas e malignas: da vulva, da vagina, do útero, do ovário. Anatomia, 

embriologia, semiologia e patologias benignas da mama. Rastreamento do câncer de mama  

e do colo do útero. Esterilidade conjugal. Planejamento familiar. Anatomia e fisiologia da 

gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. Assistência pré-natal 

na gestação normal e avaliação do risco obstétrico. Diagnóstico das malformações fetais. 

Aborto, gravidez ectópica e mola hidatiforme. Transmissão materno-fetal de infecções. Pré-

eclâmpsia. Diabetes e outras intercorrências clínicas na gestação. Hemorragias do III 

trimestre. Sofrimentos fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. Ética médica em 

ginecologia. 

 

 

CARGO 26: MÉDICO ORTOPEDISTA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e ginecológicas. Tratamento inicial do queimado. Doenças de notificação 

compulsória. Código de Ética Médica. Métodos diagnósticos: anamnese; explorações 

articulares, musculares, nervosas; dos vasos, radiológicas; exames laboratoriais; exame do 

esqueleto; biomecânica ortopédica. Métodos terapêuticos conservadores. Métodos cirúrgicos: 

anatomia; vias de acesso; operações sobre as partes moles; operações ósseas; operações 

articulares. Radioterapia. Quimioterapia. Enfermidades metabólicas, degenerativas e 

inflamatórias dos ossos e das articulações. Afecções musculotendinosas e do tecido 

conjuntivo. Infecções. Tumores benignos e malignos. Enfermidades congênitas e adquiridas. 

Enfermidades do trabalho. Afecções da coluna vertebral. Traumatismos: contusões; entorses; 

luxações; fraturas; lesões musculares e tendinosas; diagnóstico e tratamentos; complicações; 

abordagem imediata, em médio prazo e tardia do politraumatizado. Substituições articulares e 

ósseas. Transporte ósseo. Enxertos ósseos. Artralgias, periartrite, derrames articulares. 

Afecções da medula espinhal e nervos periféricos. Emergências em traumato-ortopedia. 

Noções sobre órteses e próteses. 
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CARGO 27: MÉDICO PEDIATRA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e vulvovaginais. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência (abdome 

agudo, apendicite, derrame pleural, fraturas). Noções de atendimento ao traumatismo crânio-

encefálico. Tratamento inicial do queimado. Saúde materno-infantil: o recém-nascido normal e 

patológico, crescimento e desenvolvimento, desnutrição proteico-calórica, aleitamento 

materno, doenças infecto-contagiosas mais frequentes na infância, vacinação. Doenças de 

notificação compulsória. Código de Ética Médica. Crescimento e desenvolvimento: problemas 

do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido à puberdade (adolescência); 

imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios nutritivos: desidratação aguda 

por diarréia e vômitos; desnutrição protéico-calórica. Problemas neurológicos: meningites; 

meningoencefalites; tumores intracranianos; pálpebras; tétano; convulsões. Problemas 

oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses. Problemas do ouvido, 

nariz, boca e garganta: otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; 

adenóides e amedalite. Distúrbios respiratórios: bronquiolite; bronquites; asma; tuberculose 

pulmonar; pneumonias; fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: cardiopatias 

congênitas cianóticas e acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas. 

Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarréia; diarreia crônica; doença celíaca; alergia 

alimentar; parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites; diabetes infanto-juvenil. 

Problemas urinários: infecções do trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e 

glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. 

Problemas hematológicos: anemias carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias 

hemolíticas; leucemias; púrpuras (trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. 

Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose; 

citomegalovirus, calazar; blastomicose. A febre e as infecções na infância: a criança febril; 

febre tifóide; salmonelose; malária; brucelose; interpretação e conduta na criança com reação 

de Mantoux positivo; síndromes de deficiência imunológica na infância. Tumores na infância: 

tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. 

Antibióticos e quimioterápicos. Intoxicação Exógena e Prevenção de Acidentes. 

 

 

CARGO 28: MÉDICO PSIQUIATRA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e ginecológicas. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. 

Distúrbios: mentais orgânicos (agudos e crônicos); psiquiátricos associados à epilepsia; 

psiquiátricos associados ao uso de substâncias psicoativas; do humor. Esquizofrenia. 

Distúrbios: esquizotípicos, esquizofreniformes, esquizoafetivos e delirantes; somatoformes e 

dissociativos (ou conversivos); ansiosos (de pânico, mistos de ansiedade e depressão etc.); 

transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; alimentares (anorexia e 

bulimia nervosas); do sono. Deficiência mental. Emergências em psiquiatria. Suicídio e 

tentativa de suicídio. Tratamento biológico em psiquiatria. Psiquiatria forense: atividade 

pericial; medicina defensiva e erro médico; direitos do paciente; internação involuntária. 

Transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoformes.  
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CARGO 29: MÉDICO RADIOLOGISTA 

SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma 

Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Programa de Saúde 

da Família. Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 

tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, 

metabólicas e endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-

contagiosas, dermatológicas e ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da 

urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada, etc). Noções de atendimento ao 

traumatismo crânio-encefálico. Tratamento inicial do queimado. Saúde materno-infantil: o 

recém-nascido normal e patológico, crescimento e desenvolvimento, desnutrição protéico-

calórica, aleitamento materno, doenças infecto-contagiosas mais freqüentes na infância, 

vacinação. Epidemiologia e vigilância sanitária. Indicadores de nível de saúde da população. 

Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Princípios físicos da obtenção 

dos seguintes exames: Radiografia; Ecografia; Tomografia computadorizada. Fisiopatologia e 

a semiologia nos exames radiográficos simples e contrastados, ecográficos, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética e mamografia nos seguintes órgãos e sistemas: 

Sistema nervoso central; Sistema pulmonar; Sistema gastrointestinal; Sistema geniturinário; 

Sistema músculo esquelético; Sistema cardiovascular; Ginecologia obstetrícia; Mamas; 

Sistema endócrino. 

 

 

CARGO 30: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e 

endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas, 

dermatológicas e ginecológicas. Avaliação clínicacirúrgica do paciente da urgência (abdome 

agudo, apendicite, úlcera perfurada). Doenças de notificação compulsória. Código de Ética 

Médica. Princípios físicos da obtenção dos seguintes exames: Radiografia; Ecografia; 

Tomografia computadorizada. Fisiopatologia e a semiologia nos exames radiográficos simples 

e contrastados, ecográficos, tomografia computadorizada, ressonância magnética e 

mamografia nos seguintes órgãos e sistemas: Sistema nervoso central; Sistema pulmonar; 

Sistema gastrointestinal; Sistema geniturinário; Sistema músculo esquelético; Sistema 

cardiovascular; Ginecologia obstetrícia; Mamas; Sistema endócrino. 

 

 

CARGO 31: MÉDICO VETERINÁRIO 

Anatomia, Fisiologia e Patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de 

interesse na produção de alimentos de origem animais; sanidade animal: enfermidade que 

acontecem os animais; procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. Inspeção 

sanitária dos produtos de origem animal como fator de qualidade; boas práticas de fabricação 

e análise de perigos e pontos críticos de controle; higiene e tecnologia dos produtos de origem 

animal e seus requisitos regulamentares; água de abastecimento e sua significação higiênica 

nos produtos de origem animal; Legislação Federal e procedimentos de inspeção e controle; 

enfermidades do homem transmitidas através dos alimentos de origem animal; padrão de 

identidade e Qualidade dos produtos de origem animal; desenvolvimento de programas de 

saúde animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de epidemiologia; 

análise de risco; bioestatística; principais programas de erradicação de doenças em execução 

no país; doenças nas listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias (OIE); clínica 

médica; enfermidades transmissíveis; métodos de amostragem e análise de produtos de 

origem animal; legislação Federal sobre reprodução animal; controle de produtos veterinários; 

conhecimentos sobre organismos e Fóruns Internacionais (OIE, OMC, FAO); noções básicas 

sobre normas e procedimentos operacionais em vigilância agropecuária nacional. Saúde 
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Pública e principais zoonoses; normas e procedimentos do responsável técnico; vigilância 

sanitária. Acidentes com animais peçonhentos. 

 

 

 

CARGO 32: NUTRICIONISTA 

SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio 

e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento 

e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 

higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, 

classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, 

Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e 

critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos 

de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 

alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 

Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 

metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e 

desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança 

de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do 

Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das 

doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 

nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde 

pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos 

estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Ética profissional. Legislação do Sistema 

Único de Saúde. 

 

 

CARGO 33: ODONTÓLOGO 

Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre 

terapêutica odontológica. Técnica e tipos dos anestésicos locais utilizados em odontologia. 

Emergências Médicas em Odontologia. Bioética em Odontologia. Código de Ética 

Odontológica. Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais. Flúor: Uso, 

Metabolismo, Mecanismo de ação, Intoxicação cônica e aguda. Educação em saúde bucal. 

Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do 

desenvolvimento da lesão de cárie. Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em 

Odontologia: Prevenção à cárie dentária e à doença periodontal. Toxicologia do Flúor - 

Selantes de Fóssulas e Fissuras. Controle mecânico da placa bacteriana. Anestesia local em 

Odontologia. Farmacologia: Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-hemorrágicos. 

Cimento de Ionômero de Vidro: Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens. 

Técnica de aplicação. Resinas Compostas: Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas 

de aplicação.Dentística: Classificação cavidades, materiais restauradores, preparos cavitários. 

Cirurgia: Técnicas, Exodontias, permanentes e raiz residual, suturas. Radiologia: Técnicas 

intra e extra oral. Endodontia: urgências, curativo demora e abertura de acesso. 

 

 

CARGO 34: PSICÓLOGO 

Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 

Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, 

técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Conceitos básicos de 

Psicopatologia e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças 

ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática, doenças 

orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes 
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psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas. 

Testes psicomotores. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos, 

relatórios e pareceres psicológicos. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, 

personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes 

multidisciplinares. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social. 

Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho 

Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional. 

Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre 

grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na 

lógica da atenção psicossocial. Trabalho em Rede. Princípios da intersetorialidade. 

Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 

psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e 

atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção 

psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial 

aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Diagnóstico estrutural e direção do 

tratamento dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos psicológicos 

básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação social e seus fundamentos. 

Intervenções Psicológicas Individuais e Grupais: Mediação, Negociação, Dinâmica de Grupo 

(Relações grupais, institucionais e comunitárias). Psicologia Organizacional. Organizações: 

estrutura, processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. Cultura 

e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, liderança e conflitos nas 

organizações. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Bem-estar, saúde e qualidade 

de vida no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano 

nas organizações. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. 

Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de 

desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: 

objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e 

avaliação. Trabalho Social com famílias. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

n.o 8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB n.o 9394/96.  

 

 

CARGO 35: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, 

materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal. 

Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta 

Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. 

Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia 

cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento 

terapêutico-ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia 

ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional – Positivistas, 

Humanista, Materialista. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos, 

fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico – 

ocupacional. Trabalho Social com famílias. Construção Social da Violência. Princípios da 

Intersetorialidade. Trabalho Rede. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 

8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB n.o 9394/96.  
 


