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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Empregos com Exigência de Ensino Alfabetizado 

 
1.01 – AJUDANTE GERAL 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  

Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento agudo, 

circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; Ortografia; 
Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 

aumentativo; 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de Numeração Romana; 
Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números multiplicativos: dobro, metade; 

Questões de raciocínio lógico na forma de problemas; 

CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 

Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 

com a função. Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza 
guarda armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, 

descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. 

 
1.02 – SERVENTE  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação silábica, 

classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento agudo, 

circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; Ortografia; 
Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 

aumentativo; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 

Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de Numeração Romana; 

Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números multiplicativos: dobro, metade; 

Questões de raciocínio lógico na forma de problemas; 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 

Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 

organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Uso 
adequado de materiais, limpeza de ambientes, repartições, departamentos; preparação de alimentos; noções de 

servir mesa, formalidades, utilização de produtos para higienização, procedimentos de higienização, equipamentos 
e utensílios próprios da função. 

 
b) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

 

1.03 – CUIDADOR DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. 
Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 

pronome, verbo, advérbio, preposição. 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplas e Divisores; Números 

Racionais: Operações e Propriedades.  Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. 
Juros Simples. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico. 

CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros  
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  

Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Aprendizagem e desenvolvimento Educacional. A organização do tempo e do espaço em educação. 
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O Processo educativo  do desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento. Atividades diárias na construção de 
hábitos saudáveis. Sinais e sintomas de doenças. Prevenção de Acidentes. Cuidados essenciais: alimentação, 

repouso, higiene e proteção. Jogos e brincadeiras. Histórias infantis. Crianças com necessidades educativas 

especiais. Noções de puericultura. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90.  
 

c) Empregos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 
 

2.01 – ALMOXARIFE  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 

substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 

linguagem; Análise sintática: termos da oração; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES    

Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  

Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema; 
CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 

Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros  

Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 

com a função. Conceitos e noções gerais de almoxarifado. Administração de depósitos. Atividades de um depósito. 
Registros de estoque. Precisão dos registros. Modelos e formulários de controle. Codificação e classificação de 

materiais. Controle do almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais. Estocagem de 
materiais. Conservação e tipos de embalagens de materiais. Requisição de materiais. Recepção, armazenamento e 

distribuição de materiais. Localização e movimentação de materiais. Arranjo físico, higiene e segurança em 

depósitos. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2007, Excel 2007. Conceitos de internet e de intranet. 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de navegação, de 

correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. 

Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 
(backup). Componentes de Hardware e Software de computadores. 

 
2.02 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  

Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 

Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração; 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES     
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Sistema 

métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  
Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema; 

CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros  

Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  

Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Noções gerais sobre processos de arquivo de documentos. Correspondência comercial (recepção e 

emissão). Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. Teorias da 
Administração. Características básicas das organizações formais; tipos de estrutura organizacional, natureza, 

finalidades e critérios de estruturação; processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, 
organização e controle; administradores, habilidades, papéis, função, motivação, liderança, comunicação e 

desempenho; princípios e sistemas de administração federal; estrutura e funcionamento do serviço público no 

Brasil. administração financeira e orçamentária, orçamento público; princípios orçamentários; tempo de trabalho; 
jornada de trabalho; horário de trabalho; trabalho extraordinário; 

INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2007, Excel 2007. Conceitos de internet e de intranet. 

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de navegação, de 
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correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 

(backup). Componentes de Hardware e Software de computadores. 

 
2.03 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 

substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 

Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração; 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES     
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  

Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema; 

CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros  

Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 

com a função. Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente 

para o atendimento; Noções da rotina de um consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: 
fichas de pacientes, radiografias, documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de 

trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: 
indicação, proporção e manipulação; preparo de bandeja; Medidas de proteção individual; Noções de microbiologia 

Parasitologia; doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no 
consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de ergonomia aplicados à odontologia. Estratégia de 

Saúde da Família.  

 
2.04 – RECEPCIONISTA  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 

substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 

Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração; 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES     
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Sistema 

métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  
Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema; 

CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros  

Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 

com a função. Características adequadas ao profissional de atendimento ao público: eficiência no uso do telefone: 

uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de atendimento ao público; 
processos de comunicação interna; noções gerais sobre questões de protocolo; Recebimento e encaminhamento 

de correspondência; Operação com PABX: conhecimento de equipamento comum da mesa operadora: 
características técnicas de funcionamento. 

INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2007, Excel 2007. Conceitos de internet e de intranet. 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de navegação, de 

correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 

(backup). Componentes de Hardware e Software de computadores. 
 

2.05 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 

substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 

linguagem; Análise sintática: termos da oração; 
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MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES     
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Sistema 

métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  
Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema; 

CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 

Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 

Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Ética Profissional: código de ética dos profissionais de enfermagem, legislação dos profissionais de 

enfermagem – Assepsia e Antissepsia. – Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos. – Microorganismos 
patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus.  – Sinais vitais.  – Saúde da mulher (Pré-natal, 

parto e puerpério; coleta de citologia Oncótica do colo Uterino; Prevenção do Câncer de Mama: Métodos 
contraceptivos; Climatério; Gravidez na Adolescência.) – Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização) - 

Saúde do Adolescente - Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase). - 

Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação etc...) - Doenças Sexualmente Transmissíveis.  - 
Infecção Hospitalar. – Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem.  - Política de Saúde – 

SUS (diretrizes, princípios) – Lei 8080 e 8142 de 1990.  - Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de 
enfermagem. – Primeiros Socorros (Traumas, Queimaduras etc...) EPU. Enfermagens, Cálculos e Administração de 

Medicamentos - Arlete Giovani - Legnar Informática e Editora; – EPU - Norma do Programa Estadual de 

Imunização/Manual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde; SUS - Sistema Único de Saúde - Princípios e 
Diretrizes/Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde (Análise Sumária da Constituição do Sistema de Saúde 

no Brasil). Legislação em Enfermagem - Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN) e Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Programa da Criança do Ministério da Saúde. 

 
2.06 – TÉCNICO EM VETERINÁRIA  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES  

Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 

Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração; 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES     

Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Sistema 

métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  
Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema; 

CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros  
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  

Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. Saneamento: importância do solo, da água e 

do ar na saúde do homem e dos animais. Epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Fontes 
de infecções e veicules de propagação. Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e 

indireto (raiva, carbúnculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, 

estrongliose, encefalomiellte, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre amarela 
silvestre. inspeção carne, leite e derivados (legislação). Manipulação e conservação das alimentos. 

 
d) Empregos com Exigência de Ensino Superior Completo 

 

3.01 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 

Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200 
Lei 8.080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  
Lei 9.836, de 23/09/99  

Lei 10.424, de 15/04/02 

Lei 11.108, de 07/04/05 
Lei 8.142. Controle Social e Financiamento do SUS - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. 

Emenda Constitucional 29 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo 
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ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde. 

Norma Operacional Básica – NOB 1/96 - Aprova a NOB 1/96, que redefine o modelo de gestão do Sistema Único 

de Saúde. 
Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS – 01/ 2002 - Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde 

NOAS SUS 01/2002, que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
Pacto pela Saúde 2006: Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 

Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO: 20 QUESTÕES 
Atenção ao adulto no Programa de Saúde da Família. Urgências e emergências em clínicas. Epidemiologia, 

fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças. Sistema cardiovascular: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência 

arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Sistema neurológico: coma, cefaléias, 
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Sistema digestivo: 

neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatite, 

hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de 
cólon, tumores de cólon. Sistemas endócrino e metabólico: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, 

hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Sistema Hematológico: anemias hipocrônicas, 
macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios 

de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças pulmonares e respiratórias: síndromes 

febris, gripe Influenza, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, sinusite, otite, amigdalite, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, 

neoplasias. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e 
do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide 

juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno e degenerativas do sistema 
locomotor. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, 

ansiedade, demências, quadros reativos e drogadição. Doenças infecciosas e transmissíveis: dengue, febre dp 

chikungunya, sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, 
doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, 

malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, 
toxoplasmose, viroses. Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 

contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, 

urticária, anafiloxia. Doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer 
de mama, intercorrentes no ciclo gravídico -puerperal. Disfunções sexuais. Intoxicações exógenas: medicamentos, 

domisanitários, agrotóxicos e pesticidas. Apoio matricial em serviços de saúde. 
 

3.02 – MÉDICO GINECOLOGISTA 

LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 
Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200 

Lei 8.080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  

Lei 9.836, de 23/09/99  
Lei 10.424, de 15/04/02 

Lei 11.108, de 07/04/05 

Lei 8.142. Controle Social e Financiamento do SUS - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde e dá outras providências. 
Emenda Constitucional 29 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde. 
Norma Operacional Básica – NOB 1/96 - Aprova a NOB 1/96, que redefine o modelo de gestão do Sistema Único 

de Saúde. 
Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS – 01/ 2002 - Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde 

NOAS SUS 01/2002, que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
Pacto pela Saúde 2006: Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 

Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO: 20 QUESTÕES 
Atenção à mulher no Programa de Saúde da Família. Anatomia e Embriologia dos órgãos genitais femininos. 

Fisiologia do ciclo menstrual e sexual. Disfunções menstruais. Climatério e menopausa. Citogenética. Dismenorréia. 
Tensão prémenstrual. Distopias genitais. Doença inflamatória pélvica. Planejamento familiar. Esterilidade conjugal. 

Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Puberdade fisiológica 
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e patológica. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências 
ginecológicas. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e das trompas. Oncologia ginecológica. 

Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Vulvovaginites. 

Estados hiperprolactinicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Ovulação. Fertilização. Transporte ovular. 
Nidação. Deciduação. Desenvolvimento e fisiologia das membranas fetais e placenta sistema amniótico. 

Crescimento e desenvolvimento fetal. Endocrinologia do ciclo gravidico-puerperal e modificações do organismo 
materno. Semiologia obstétrica. Assistência pré-natal. Avaliação da vitalidade e viabilidade fetal. Parto: contração 

uterina, mecanismo de parto, fenômenos maternos do parto. Partograma. Assistência clínica ao parto. Síndromes 

hemorrágicas do terceiro trimestre. Assistência ao puerpério e lactação. Doença hipertensiva especifica da 
gravidez. Diabetes gestacional. Doenças clínicas intercorrentes no ciclo gravidico-puerperal. Hemorragias na 

gestação. Infecção puerperal. Trabalho de parto prematuro. Rotura prematura de membranas. Doença hemolítica 
perinatal. Toco traumatismos maternos e fetais. Gestação prolongada. Efeito de drogas sobre o concepto. Aspectos 

médicos legais em toco-ginecologia e da prática obstétrica. Doenças sexualmente transmissíveis. Atendimento à 
vítima de violência sexual. Apoio matricial em erviços de saúde. 

 

3.03 – MÉDICO PEDIATRA 
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 

Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200 
Lei 8.080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  

Lei 9.836, de 23/09/99  
Lei 10.424, de 15/04/02 

Lei 11.108, de 07/04/05 
Lei 8.142. Controle Social e Financiamento do SUS - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. 

Emenda Constitucional 29 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde. 

Norma Operacional Básica – NOB 1/96 - Aprova a NOB 1/96, que redefine o modelo de gestão do Sistema Único 
de Saúde. 

Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS – 01/ 2002 - Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde 

NOAS SUS 01/2002, que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
Pacto pela Saúde 2006: Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 

Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO - 20 QUESTÕES. 

Atenção à criança e ao adolescente no Programa de Saúde da Família. Puericultura. Período neonatal: principais 

características e cuidados ao recém-nascido normal e de baixo peso. Principais patologias do período neonatal. 
Aleitamento e distúrbios alimentares. Crescimento e desenvolvimento, desnutrição proteico-calórica e obesidade. 

Imunização ativa e passiva. Deficiências nutricionais. Doenças transmissíveis e infecto-contagiosas. Distúrbios 
hidroeletroliticos e metabólicos. Desidratação e reidratação. Diabetes Mellitus e outros distúrbios metabólicos. 

Principais erros inatos e de metabolismo. Patologias do aparelho digestivo, pâncreas, fígado e vias biliares. 
Mucoviscidose (fibrose cística). Refluxo gastresofágico. Intolerância e alergias alimentares. Patologias cirúrgicas do 

aparelho digestivo. Patologia do aparelho respiratório: infecções das vias aéreas superiores, bronquite e 

bronquiolite. Asma brônquica. Pneumonia. Tuberculose. Aspiração de corpo estranho. Patologias do aparelho 
urinário; infecções do trato genito urinário. Glomerulopatias. Síndrome nefrótica. Litiase urinária. Trombose de 

veias renal. Órgãos hematopoiéticos e sistemas linfocitários. Anemias. Distúrbios de coagulação. Leucemia e 
Linfomas. Patologias do coração: cardiopatia congênita, endocardite infecciosa. Miocardites. Pericardites. 

Insuficiência cardíaca. Patologia do tecido conjuntivo: febre reumática, artrites em pediatria. Patologias do Sistema 

Nervoso: meningite, encefalite, convulsões, hipertensão intracraniana. Neoplasias na infância. Intoxicações 
exógenas. Queimaduras. Afecções dermatológicas na infância. Identificação e atendimento às vítimas de violência. 

Ginecologia da infância e da adolescência. Identificação e atendimento à doença mental da criança e adolescente. 
Apoio matricial em serviços de saúde. 

 
3.04 – MÉDICO PSIQUIATRA 

LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 

Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200 
Lei 8.080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  
Lei 9.836, de 23/09/99  

Lei 10.424, de 15/04/02 
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Lei 11.108, de 07/04/05 
Lei 8.142. Controle Social e Financiamento do SUS - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde e dá outras providências. 
Emenda Constitucional 29 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde. 

Norma Operacional Básica – NOB 1/96 - Aprova a NOB 1/96, que redefine o modelo de gestão do Sistema Único 

de Saúde. 
Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS – 01/ 2002 - Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde 

NOAS SUS 01/2002, que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
Pacto pela Saúde 2006: Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 

Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO - 20 QUESTÕES. 

Prevenção em saúde mental. Saúde mental comunitária. Desenvolvimento da personalidade. Crises vitais: 

adolescência, terceira idade, gravidez, puerpério, divórcio, meia idade. Alcoolismo e drogadicção. Epidemiologia 
dos transtornos mentais. Suicídio. Urgências e emergências psiquiátricas. Transtornos mentais, do comportamento, 

de personalidade. Psicoses secundárias a substâncias psicoativas. Reabilitação psicossocial. Dinâmica de grupo e 
dinâmica familiar. Psicoterapias. Psicopatologia da criança e do adolescente. Transtornos psiquiátricos relativos a 

AIDS. Psicofarmacologia. Política Nacional de Saúde Mental. Desinstitucionalização. Reforma psiquiátrica: histórico, 

legislação, diretrizes. Interconsulta psiquiátrica, matriciamento. 
 


