PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
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ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Sinônimos e Antônimos; Divisão silábica; Tipos de Frases; Aumentativo e
Diminutivo; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Verbo.
INFORMÁTICA:Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de informática: tipo de computadores, conceitos de hardware e de software. Procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup).
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos.
Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e
sonoro e outros. Conceitos de internet e intranet. Conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Organização
de informações para uso na internet, acesso á distância a computadores, transferência de informações e
arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, uso da internet na educação. Conceitos de proteção e
segurança.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL: Processo saúde-doença fatores determinantes/condicionantes; Princípios
e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); Leis Orgânicas 8080/90 e 8142/90; Política Nacional da Atenção
Básica; Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; Interpretação demográfica; Conceito
de territorialização, micro-área e área de abrangência; Técnicas de levantamento das condições de vida e de
saúde/doenças da população; Critérios operacionais para definição de propriedades: indicadores
socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva;
Noções de ética e cidadania; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Noções básicas de
epidemiologia; Indicadores epidemiológicos; Endemias e epidemias; Cuidados com o meio ambiente e
saneamento básico; Zoonoses; Biologia dos vetores; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Gestão ambiental;
Avaliação de Impactos ambientais Meio ambiente e sociedade; Controle biológico e manejo ambiental; Vigilância
em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose; Planejamento e Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Aspectos gerais da redação oficial; Gestão de Qualidade (Ferramentas e
Técnicas); Administração e Organização; Serviços Públicos (Conceitos – Elementos de Definição – Princípios –
Classificação); Atos e Contratos Administrativos; Empresa Moderna; Empresa Humana; Relações Humanas e
Interpessoais; Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei nº 8.666/93 e alterações
promovidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e
estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais
para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da
população e meios de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e
não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional.
Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados.
Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização
de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de
trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices
epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em
Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização,
manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa
bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de
tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da
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ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da
Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.
AUXILIAR DE SERVIÇO VETERINÁRIO: Alimento correto e qualidade de vida dos animais. Doméstico.
Administração de medicamentos em pequenos animais. .Noções básicas de lavanderia e esterilização de
materiais hospitalares .Epidemiologia .Contenção de animais .Cuidados básicos com o animal anestesiado
.Cuidados básicos e manutenção da sala de cirurgia e pias de escarificação .Verificação dos parâmetros
fisiológicos dos animais .Tipos de vias de administração de medicamentos .Cuidados com fêmeas gestantes
.Controle de ectoparasitas . Primeiros socorros em pequenos animais .Vacinação em cães e gatos.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão
silábica; Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais; dígrafos. Morfologia:
classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Tempos simples e compostos dos
verbos; Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe. Período simples (termos essenciais e
acessórios) e período composto por coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal; regência
verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal . Emprego dos sinais de pontuação e sua função no
texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem. Figuras de sintaxe.
Noções de semântica.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de informática: tipo de computadores, conceitos de hardware e de software. Procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup).
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos.
Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e
sonoro e outros. Conceitos de internet e intranet. Conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Organização
de informações para uso na internet, acesso á distância a computadores, transferência de informações e
arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, uso da internet na educação. Conceitos de proteção e
segurança.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE ADMINISTRATIVO I: 1 Noções em Direito: direitos e garantias fundamentais. 2. Ato administrativo:
conceito, requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3.
Controle da administração pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes
Administrativos: investidura e exercício da função pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos.
Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito princípios, fases e modalidade. 5. Princípios da
administração pública. 6 Lei nº 8.423, de 02 de junho de 1992: improbidade Administrativa. 7. Lei nº 8.112 de 11
de dezembro de 1990 e suas alterações. 8 lei nº 8.666, de 21 de janeiro de 1993, e suas alterações. 8.1
disposições Gerais: Princípios e definições. 8.2 Licitações e contratos. 8.3 Licitações: modalidades, limites e
dispensa. 8.4 contratos: disposições preliminares, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. 8.5
Pregão eletrônico Lei 10.520 de 17 de julho de 17 de julho de 2002, e alterações. 9 Lei 9.784 de 29 de janeiro de
1999: O processo Administrativo no âmbito da Administração Público Federal.
AGENTE DE TRÂNSITO I: Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, suas atualizações e anexos (I e II);
resoluções do CONTRAN; direção defensiva (conforme manual DENATRAN 2005); noções de primeiros socorros
(conforme manual DENATRAN 2005 ) e noções de mecânica de veículos
EDUCADOR SOCIAL: Mediação de Conflitos. História Social da criança e da família. Desenvolvimento da
criança e do adolescente. Formas de violência contra a criança e o adolescente. Características especiais
dos maus tratos. Exclusão social. Sistema de Garantia de Direitos. Proteção Integral: Políticas Integradas.
Conselho de Direitos: Conceito e Responsabilidades. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Ato
Infracional e suas Vicissitudes. Álcool, tabagismo e outras drogas. Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
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FISCAL MEIO AMBIENTE: Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da
Biodiversidade. Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Recuperação de Áreas Degradadas.
Qualidade da Água. Manejo de Bacias Hidrográficas. Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento de
Resíduos Sólidos. Educação Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA). Legislação Ambiental.
FISCAL SANITÁRIO: Ciclo hidrológico. A água na transmissão de doenças. Mananciais de água. Captação
de água subterrânea e superficial. Padrões de potabilidade - Portaria Nº 518/04 do Ministério da Saúde.
Análise e controle de qualidade da água. Materiais e equipamentos. Parâmetros de projeto e
dimensionamento (adução, reservação e distribuição). Tratamento de água. Construção e desinfecção de
poços e reservatórios. Importância do tratamento dos esgotos sanitários. Soluções individuais e coletivas de
tratamento dos esgotos sanitários. Noções de saúde púbica. Noções de desenho técnico. Noções de
segurança do trabalho. Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento Sanitário:
unidades constituintes, processos de tratamento, especificações técnicas, equipamentos, dimensionamento,
orçamento, obras e operação. Noções de educação sanitária. Noções de qualidade ambiental e de
preservação do meio ambiente. Ecologia e poluição ambiental. Uso sustentado de recursos naturais.
Licenciamento ambiental: LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA. Resolução CONAMA 001/86 e 357/05.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação
profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.
Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e
preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica
médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias.
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de
administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à
segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e
paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de
curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar:
assepsia e antissepsia, esterilização,controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de
enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia,
envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da
mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações,
prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar.
COMUNS AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão
silábica; Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais; dígrafos. Morfologia: classes
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Tempos simples e compostos dos verbos;
Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe. Período simples (termos essenciais e acessórios) e
período composto por coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal;
sintaxe de colocação pronominal . Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de
coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem. Figuras de sintaxe. Noções de semântica.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de informática: tipo de computadores, conceitos de hardware e de software. Procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup).
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos.
Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e
sonoro e outros. Conceitos de internet e intranet. Conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Organização
de informações para uso na internet, acesso á distância a computadores, transferência de informações e
arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, uso da internet na educação. Conceitos de proteção e
segurança.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Hipertensão Arterial Sistêmica: conceito, prevalência, Importância
epidemiológica, causas, lesões órgão- alvo, exames complementares, terapêutica (medicamentosa e nãomedicamentosa). Síndrome metabólica: conceito, reconhecimento, exames complementares, terapêutica,
abordagem multidisciplinar. Doença arterial coronariana: conceito, fatores de risco, prevenção primária e
secundária, angina estável, síndrome coronariana aguda com e sem supradesnivelamento do segmento ST,
exames complementares, indicação de intervenções terapêuticas (cirurgia de revascularização miocárdica,
angioplastia transluminal
coronária com stent), terapia medicamentosa, prognóstico. Exames
complementares para elucidação diagnóstica na cariologia: eletrocardiograma de repouso convencional;
ecocardiograma bidimensional com doppler; MAPA; Holter de 24 horas; Tilt test; teste ergométrico;
cintilografia do miocárdio em repouso e no estresse; ressonância nuclear magnética; cateterismo cardíaco:
indicações e interpretação. Dislipidemias : tipos; importância como fator de risco para doenças
cardiovasculares; exames complementares; terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa. Doenças
valvulares cardíacas: conceito; diagnóstico; exames complementares; indicação para tratamento clinico ou
cirúrgico; terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa. Arritmias cardíacas: causa; diagnóstico e
terapêutica das arritmias cardíacas mas frequentes. Insuficiência cardíaca: conceito; epidemiologia;
etiologia; diagnóstico; insuficiência cardíaca com área cardíaca normal; exames complementares;
terapêutica medicamentosa, não-medicamentosa e intervencionista. Doença de chagas.
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Ética e legislação profissional. 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, quimioterapicos 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,
bronco pneumonia e DPOC.
MÉDICO DERMATOLOGISTA: Acne e erupções acneiformes, Afecções do tecido conjuntivo, Afecções do
tecido hipodérmico, Afecções granulomatosas e inflamatórias não – infecciosas, Afecções metabólicas, Afecções
psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas, Afecções vasculares, Cirurgia dermatológica, criocirurgia e
eletrocirurgia, Dermatoses ocupacionais, alérgicas e eczematosas, Dermatoses zooparasitárias e leishmaniose,
Dermatoviroses, Discromias, Distúrbios atróficos e escleróticos, Distúrbios glandulares cutâneos, Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Embriologia, anatomia e fisiologia do tegumento, Erupções pápulo –
pruriginosas, Erupções por drogas e toxinas, Erupções vesiculosas e bolhosas, Fisiopatologia e imunologia do
tegumento, Fotodermatoses e radiodermites, Genodermatoses, Infecções bacterianas, Micobacterioses atípicas,
hanseníase e tuberculose, Micoses profundas, Micoses superficiais, Onicopatias, Reações por agentes
mecânicos e térmicos, Semiologia dermatológica e testes cutâneos, Terapêutica dermatológica – agentes
químicos, físicos e medicamentos, Tricoses e alopecias, Tumores benignos e Tumores malignos e afecções pré –
neoplásticas e paraneoplasias (oncologia cutânea).
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MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.
Lei Orgânica da Saúde e NOB 1996.Lei Orgânica Municipal - Seção Saúde. Hipófise: Hormônios
hipofisários, relações hipotálamohipofisárias. Distúrbios do Lobo anterior: Hipofunção da hipófise anterior,
hipersecreção da hipófise anterior. Distúrbios do lobo posterior: Diabetes insípido. Tireoide: Hormônios
tireóideos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tireoidites, bócio, tumores, Tireotoxicose.
Patatireóide:
Regulamentação hormonal, hiperfunção da paratireoide, metabolismo dos minerais e metabólitos, distúrbios
primários e secundários da função da paratireoide. Adrenal: Hormônios da suprarenal. Hipofunção adrenal:
doenças de Addison, Insuficiência adrenal secundária, hiperfunção cortical adrenal: Hiperplasia adrenal
congênita. Virilismo adrenal, Síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo. Feocromocitoma. Pâncreas:
Metabolismo da insulina e do glucagon, Diabetes juvenil e do adulto, complicações do diabetes, obesidade e
diabetes, gravidez na paciente diabética, cetoacidose diabética, coma, coma hiperosmolar não cetólico,
acidose lática, Hipoglicemia. Influência das glândulas endócrinas sobre o crescimento e desenvolvimento.
Laboratório em endocrinologia clínica. Alterações da diferenciação sexual: Síndrome da disgenesia gonadal,
síndrome de Turner e suas variações, Pseudohermafoditismo feminino, pseudohermafroditismo masculino.
Ovários: Hipogonadismo feminino, hirsutismo, virilização, endocrinologia da gravidez, infertilidade feminina.
Testículos: Hipogonadismo masculino, ginecomastia, infertilidade masculina.
MÉDICO GERIATRIA: Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia. Transição demográfica e
epidemiológica. Teorias sobre o envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento.
Política Nacional do Idoso. Aspectos legais e éticos. O idoso na sociedade; equipe multidisciplinar.
Modalidades de atendimento. Cuidados com o paciente terminal. Prevenção e promoção da saúde.
Sexualidade no idoso. Geriatria. Psicogeriatria: demências; delirium e depressão. Instabilidade postural e
quedas. Imobilidade e úlceras de pressão. Incontinência urinária e fecal. Latrogenia e farmacologia no idoso.
Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso.
Parkinson; tremores; neuropatias e epilepsia. Pneumonia; doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia
pulmonar. Reabilitação. Nutrição. Visão e audição. Osteoartrite; osteoporose e paget Diabetes e tireoide
anemia e mieloma. Imunizações e infecções. Neoplasias. Doenças dermatológicas. Aparelho gastrintestinal.
Infecção urinária.Terapia de reposição hormonal.
MÉDICO GINECOLOGISTA: Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital.
Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no
ciclo grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica
da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia. Vulvovaginites. Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção
geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do
climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia
uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.
Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Sexualidade humana,
disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia).
Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia.
Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia.
Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.
MÉDICO PEDIATRA: Aleitamento materno. Alimentação do lactente e da criança. Desnutrição. Imunizações.
Crescimento e Desenvolvimento. Doenças exantemáticas. Febre de origem indeterminada. Infecções
respiratórias agudas. Anemias na infância. Gastroenterocolite. Desidratação e reidratação. Parasitoses intestinais.
Constipação intestinal. Infecções urinárias. Dermatoses da infância. Meningites e encefalites. Rinite e asma.
Abdome agudo. Acidentes na infância. Intoxicações na infância.
MÉDICO SOCORRISTA: Atendimento Pré-hospitalar de Urgência em: 1- Politraumatizados: Cinemática do
trauma; Traumatismos não intencionais, violência e suicídio; Traumas com múltiplas vítimas: triagem e prioridade
de atendimento e transporte; Primeiro atendimento: ABCDE do trauma; Avaliação do coma; Choque hipovolêmico
e ressuscitação hidroeletrolítica; Manejo das vias aéreas no paciente politraumatizado; Traumas especiais:
torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna músculo esquelético, de face e pescoço, e da pelve. 2 - Doenças
Cardiovasculares: Sintomas mais comuns; Insuficiência cardíaca; Arritmias; Cardiopatia isquêmica; Hipertensão
Arterial Sistêmica e Emergências Hipertensivas. Distúrbios Ginecológicos e Obstétricos: Sangramentos vaginais;
Gravidez ectópica; doença hipertensiva da gravidez; Violência sexual; Parto de emergência. Pediatria: Acidentes
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(peculiaridades na criança); Asma aguda; Cetoacidose diabética; Síndrome nefrótica; Infecção urinária febril;
Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Meningites; Crises convulsivas; Dor abdominal aguda; Urgências
cardiológicas; Choque; Parada cardio-respiratória básica e avançada. Doenças Psiquiátricas: Depressão e
ansiedade;Dependências químicas. Distúrbios Metabólicos: Diabete mellitus; Distúrbios ácido-básicos; Doenças
da tireóide. Doenças Respiratórias: Infecções respiratórias; Asma brônquica; DBPOC; Insuficiência Respiratória;
Carcinoma brônquico; Turberculose.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Fisiopatologia respiratória. Tabagismo. Métodos diagnósticos em pneumologia.
Infecções respiratórias bacterianas e virais. Micobacterioses. Micoses pulmonares. Pneumopatias supurativas;
bronquiectasias e abscesso do pulmão. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Hipertensão
arterial pulmonar e cor pulmonale. Insuficiência respiratória. Tromboembolismo venoso. Câncer de pulmão.
Outros tumores de tórax. Derrames pleurais. Pneumotórax. Doenças pulmorares intersticiais difusas. Sarcoidose.
Trauma torácico. Pneumopatias por imunodeficiências. Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. MásFormações congênitas pulmonares. Vasculites pulmonares. Síndromes pulmonares eosinofilicas. Distúrbios
respiratórios do sono. Anomalias da caixa torácica. Cirurgia redutora de volume pulmonar. Transplante pulmonar.
Fibrose cística. Emergências respiratórias.
MÉDICO PSIQUIATRA: Saúde Mental Comunitária: Definição; Diferenciação em relação à psiquiatria
convencional; Saúde Mental no Brasil: Legislação e portaria 224/MS; legislação no Estado do Paraná; recursos
extra hospitalares e seus objetivos.; Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos a saber: Transtornos
mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos delirantes;
Transtornos do humor; Transtornos alimentares; Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e
somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos associados ao puerpério, não classificados em outros
locais; Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; Transtornos hipercinéticos (infância e
adolescência); Transtornos de conduta (infância e adolescência); Transtornos mistos de conduta e emoção
(infância e adolescência).
MÉDICO REUMATOLOGISTA: Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor,da
inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido conjuntivo. Espondiloartropatias. Vasculites. Doenças
reumáticas de partes moles. Fibromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. Osteoartrose. Artrites
microcristalinas. Doenças osteometabólicas. Artrites infecciosas. Neoplasias articulares. Doenças sistêmicas com
manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente.
MÉDICO UROLOGISTA: Anatomia cirúrgica urológica. Semiologia urológica. Imaginologia do trato urinário.
Traumatismo urogenital. Tumores renais. Tumores da próstata. Tumores de bexiga. Tumores da supra-renal.
Tumores do uroepitélio alto. Tumores do testículo. Tumores do pênis. Litíase urinária. Infecções urinárias.
Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade masculina. Disfunções sexuais masculinas.
Urologia feminina. Uroneurologia. Endourologia. Cirurgia videolaparoscópica. Doenças sexualmente
transmissíveis. Hipertensão renovascular. Cirurgia reconstrução urogenital.Embriologia do trato geniturinário.
ASSISTENTE SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE: dimensões históricas, teórico
metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e
multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O Serviço Social no Processo de reprodução de
Relações Sociais. Questão social e Serviço social. PLANEJAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL: alternativas
metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e
planos; processo de trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social. LEGISLAÇÃO: SUAS
(Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código de Ética Profissional
do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente).
BIBLIOTECÁRIO: ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: A Biblioteca pública e o Ensino
Público: Relação Biblioteca e Comunidade. Biblioteca pública: Estrutura, organização, funções e objetivos.
Sistemas de informação: planejamento e gestão. Administração de recursos e serviços. Marketing e relações
públicas. Tecnologias da Informação e da Comunicação. ÁREA DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA
INFORMAÇÃO: Representação Temática: Políticas de indexação. Classificação Decimal Universal (CDU).
Análise temática. Linguagens de indexação. Controle de vocabulários. Recuperação da informação em bases de
dados. Representação Descritiva: Políticas de descrição. Padrões de descrição: CCAA2 e normas técnicas
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brasileiras. Formato MARC 21. Catálogo de autoridade. Catalogação cooperativa. ÁREA DE SERVIÇOS DE
REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO: Fontes especializadas em C&T: obras de referência, periódicos eletrônicos,
bases de dados, portais de informação; Bibliotecas digitais; Ferramentas de busca e recursos informacionais na
Internet; Programas cooperativos e consórcios; Intercâmbio eletrônico de documentos; Aplicação de normas
técnicas nacionais e internacionais na elaboração de documentos; Estudo e educação de usuários; Serviços de
referência virtuais e presenciais.
BIÓLOGO: Noções de ecologia. Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia.
Recursos hídricos, conservação das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. Técnicas
de coleta e de preparo de material zoológico. Genética geral. Biofísica. Fisiologia vegetal. Inventário Florístico e
Faunístico. Microbiologia. Evolução. Conservação de recursos naturais. Biogeografia. Fisiologia animal. Ecologia.
Ecofisiologia vegetal. Ecologia de populações. Manejo de fauna. Aqüicultura. Monitoramento ambiental.
Ecossistemas aquáticos continentais, costeiros e oceânicos. Ecotoxicologia. Cultivo e manutenção de organismos
aquáticos. Ensaios de toxicidade de efluentes e de produtos solúveis e insolúveis com organismos de diversos
níveis tróficos. Avaliação de impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. Monitoramento limnológico de
reservatórios. Avaliação de impacto ambiental. Análise de relatórios e pareceres ambientais. Elaboração de
pareceres ambientais. Análise e interpretação da Legislação Ambiental e das resoluções Conama. Elaboração de
especificações técnicas para contratação de serviços e estudos ambientais. Projetos Ambientais. Legislação
Ambiental. Biomas. Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto ambiental. Processos
de licenciamento ambiental.
ENFERMEIRO: O Processo de enfermagem: avaliação; diagnóstico de enfermagem; planejamento;
implementação; análise final; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assistência de Enfermagem
Perioperatória: Assistência de enfermagem no período pré-operatório; Assistência de enfermagem no período
pós-operatório; Cuidados com o paciente portador de patologias da vias respiratórias; Infecção das vias aéreas
superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina do peito; infarto do
miocárdio; pericardite. Cuidados à mulher e a homens com distúrbios do sistema reprodutor: infecções do
sistema reprodutor feminino; pacientes submetidos à prostatectomia. Enfermagem em emergência: Controle do
choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; emergências de temperatura; medidas de ressuscitação em
emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias
químicas. Cuidados de enfermagem em pacientes com distúrbio urinário e renal: manutenção da drenagem
urinária adequada; retenção urinária; cálculo renal; infecção das vias urinárias baixas. Assistência de enfermagem
ao paciente que sente dor. Assistência de enfermagem ao paciente com problemas digestivos e gastrintestinais.
Biossegurança nos serviços de saúde hospitalares: métodos de desinfecção e esterilização de materiais;
cuidados aos profissionais de saúde acidentados com material biológico. Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar: Procedimentos para Lavagem básica das mãos; Atividades de Capacitação em Serviço; Atividades de
Vigilância; Atividades de Controle ou Interferência.
ENGENHEIRO CIVIL: Planejamento e Orçamento. Projeto e execução. Gerenciamento, acompanhamento e
fiscalização de obras de Engenharia Civil. Controle, gerenciamento e acompanhamento do Licenciamento
Ambiental. Perícia técnica e científica de projetos e obras de Engenharia Civil e Meio Ambiente. Redação de
laudos e pareceres técnicos.
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO: Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar,
sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos
não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações
extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. Farmacotécnica de
produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e
fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para nutrição parenteral e outras
formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação de quimioterápicos
antineoplasicos; validação de processos. cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e
controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de
administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que
interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação;
utilização de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de
medicamentos em condições especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória.
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Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem
terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica;
metodologia de monitorização. farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de
medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao medicamento; monitorização da
farmacoterapia;
farmacoepidemiologia:
farmacovigilância
e
estudos
de
utilização
de
medicamentos.Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização.
Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos.
FISIOTERAPEUTA: Anatomia Humana. Fisiologia humana. Propedêutica Fisioterapêutica. Biomecânica.
Tratamentos Fisioterapêuticos em casos não operatórios, pré-operatórios e pós-operatórios aplicados às
disfunções: traumato-ortopédicas, pneumológicas, cardiológicas, vasculares periféricas, neurológicas,
reumatológicas e dermatológicas. Tratamento fisioterapêutico nos pacientes críticos sob ventilação mecânica.
Eletrotermofototerapia. Reabilitação no paciente amputado. Tratamento Fisioterapêutico nas lesões desportivas.
Prevenção de lesões desportivas. Tratamento Fisioterapêutico em Pediatria. Tratamento Fisioterapêutico nas
disfunções Ginecológicas. Fisioterapia da Gestação. Tratamento Fisioterapêutico no paciente idoso (Geriatria).
FONOAUDIÓLOGO: Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Fisiologia da fonação: Processo de aquisição
e produção dos sons da fala. Fisiologia da audição: patologias, exames audiológicos e próteses auditivas.
Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação. Noções de Saúde Pública: planejamento e
programas preventivos. Fonoaudiologia hospitalar. Trabalho em equipe multiprofissional. Programas
fonoaudiológicos e triagem. Motricidade Oral/Linguagem/Audição/Voz/Fonoaudiologia hospitalar. O Código de
Ética Profissional em Fonoaudiologia. Fisiologia do sistema motor oral. Avaliação e conduta terapêutica dos
distúrbios miofuncionais orais.
NUTRICIONISTA: Princípios Nutricionais - Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes; Nutrição
no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento; Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de
Doenças; Patologia da Nutrição; Bases da Dietoterapia; Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria;
Necessidades Nutricionais -Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e
Pediatria; Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria; Resolução 63 (Regulamento Técnico para a
Terapia de Nutrição Enteral); Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas; Técnica
Dietética;Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica
Dietética;Microbiologia dos Alimentos; Toxicologia de Alimentos; Contaminações de Alimentos; Doenças
Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos; Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997
da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos"). Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (APPCC).
ODONTÓLOGO: Modelos de Atenção Odontológica (promoção de saúde e prevenção em saúde bucal,
programas em serviços públicos odontológicos). Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e
de vigilância epidemiológica e sanitária. ESF -Estratégias Saúde Família (objetivos, funções e atribuições).
Anestesiologia; Biossegurança no Trabalho; Cardiologia; Cirurgia; Código de Ética Profissional; Dentística;
Diagnóstico e Plano de Tratamento; Emergências no Consultório Odontológico; Endodontia; Esterilização e
Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, tipos e toxicidade); Noções básicas de
atendimento a pacientes especiais; Oclusão e Articulação Temporomandibular (sinais, sintomas e princípios de
tratamento das disfunções temporomandibulares, ajuste oclusal, movimentos oclusivos, posições: relação
cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica); Odontopediatria;
Patologia (lesões de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos proliferativos); Periodontia
(prevenção e tratamento das doenças periodontais); Prótese; Semiologia e Tratamento das Afecções dos Tecidos
Moles Bucais; Terapêutica e farmacologia (analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, antidepressivos, antihipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes).
PSICÓLOGO: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência.
Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O
desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema
Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde
Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio);
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Psicologia das Instituições e Organizacional.
TERAPEUTA OCUPACIONAL: O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação
popular em um programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos
grupos populares. O papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária
e seus programas de ação. A comunidade e a abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo.
A criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional. Análise de atividades
profissionais para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas
creches e a estimulação essencial como medida preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica.
Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia Ocupacional em grupo:
questões teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador frente à
Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à
excepcionalidade. Código de Ética Profissional. Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia
Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os Sistemas
de Saúde.

