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R E T I F I C A D O

COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; Ortografia Oficial; Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais;

Dígrafos; Divisão silábica; Acentuação gráfica e Pontuação.

Raciocínio Lógico e Matemático: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação

e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a organização social, política, econômica e cultural brasileira. Aspectos sociais, políticos,

culturais, geográficos e econômicos do Município de São João do Caiuá.

CONHECIMENTOS COMUNS E ESPECÍFICOS – NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos

e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração

e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal

indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Raciocínio Lógico e Matemático: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação

e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos  Gerais: Tópicos  relevantes  e  atuais  acerca  das  áreas,  econômica,  cultural,  social,  política  e  tecnológica,

desenvolvimento sustentável  e ecologia,  suas inter-relações e suas vinculações históricas.  Aspectos sociais, políticos culturais,

geográficos, turísticos e econômicos do Município de São João do Caiuá.

Conhecimentos Específicos: Principais responsabilidades da atenção básica, Ações de Saúde da Criança. Ações de Saúde da Mulher,

Estrutura mínima de unidade de saúde da família. Responsabilidades, ações e atribuições da equipe de saúde da família e equipe de

saúde bucal, NASF(Núcleo de Apoio à Saúde da Família) Planejamento das ações em Saúde, Promoção e Vigilância em saúde; Trabalho

interdisciplinar em equipe; abordagem integral da família. Atribuições específicas do Auxiliar de Enfermagem.  Imunização: conceito,

importância, tipos, principais vacinas e soros (indicação, contraindicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação

de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de

enfermagem e vigilância e epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do

Câncer cervico-uterino e da Mama, no Pré natal, parto e puerpério, planejamento familiar, violência sexual e doméstica. Assistência de

enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarreicas, no controle das infecções

respiratórias  agudas  (pneumonia,  otites,  amigdalites,  infecções  das  vias  aéreas  superior),  no  controle  das  principais  verminoses

(ascaridíase, oxiuríase, estrongiloidíase, giardíase, amebíase e esquistossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e

orientação para o desmame e controle da obesidade). Assistência de enfermagem ao adulto: diabetes mellitus; Controle da Hipertensão;

Controle da Diabetes Mellitus; Controle da Tuberculose, Hanseníase, Dengue e Influenza. Procedimentos de enfermagem: verificação de

sinais vitais: pressão arterial, pulso, temperatura, respiração, perímetro torácico e perímetro cefálico; Tratamento de feridas (técnicas, tipos

de curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); terminologia de enfermagem. Legislação em

Enfermagem; Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à praticas profissional. Sistemas de Informação em Saúde.
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Política Nacional de Humanização.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3.

Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7.

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal.

18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Raciocínio Lógico e Matemático: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação

e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia

com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e

internacional.  2.  Descobertas  e  inovações  científicas  na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade  contemporânea.  3.

Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná e Município de São João do Caiuá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ADVOGADO

Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: Natureza, objeto e conteúdo científico do Direito Constitucional; conceito, objeto,

elementos e supremacia da Constituição; controle da constitucionalidade; princípios constitucionais. Constituição Federal de 1988: Dos

Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da Organização do Estado. Da Organização dos Poderes. Emendas

constitucionais. Da ordem econômica e social na Constituição Federal - Princípios Gerais do Direito Administrativo. Da Administração

Pública Direta e Indireta.  Órgãos e Agentes;  Servidores Públicos;  Da Atividade Administrativa.  Princípios Básicos da Administração.

Poderes e Deveres do Administrador Público; O uso e o abuso do Poder dos Serviços Públicos: Delegação, Concessão, Permissão e

Autorização; Dos Poderes Administrativos: Vinculado, Discricionário, Disciplinar, Regulamentar e de Polícia; dos Atos Administrativos; da

Licitação (Lei  nº  8.666/93 e suas posteriores modificações);  dos Bens Públicos:  Aquisição e Alienação.  Administração e Utilização.

Imprescritibilidade, Impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; das restrições ao Direito de Propriedade. Desapropriação:

Conceito,  Modalidades,  Destinação  dos  Bens  Desapropriados;  Imissão  Provisória  na  Posse;  Retrocessão.  Servidão  Administrativa:

Conceito, Modalidades, Formas de Constituição, Direito à Indenização Requisição Administrativa. Direito Civil: Das Pessoas. Dos Fatos

Jurídicos. Dos Bens. Dos Atos Jurídicos. Dos Atos Ilícitos. Da Prescrição. Da Propriedade. Dos Contratos - teoria geral, da compra e venda,

da troca,  da doação, da locação de coisas,  do empréstimo,  do depósito,  do mandato.  Das Obrigações. Do Código de Defesa do

Consumidor (Lei nº 8078/90). Direito Trabalhista: Consolidação das Leis do Trabalho. Teoria Geral do Direito do Trabalho, Definição de

empregado e de empregador, a relação de emprego, a extinção do contrato de trabalho, os sistemas de organização sindical e o direito de

greve. Direito Ambiental: Teoria Geral do Direito Ambiental; Direito Ambiental Constitucional; Direito Ambiental Administrativo e Instrumentos

da Política Nacional  do  Meio Ambiente;  Direito  Ambiental  Penal  e  Processual.  Direito  Tributário:  Princípios Tributários;  Imunidades;

Formação da Obrigação Tributária; Receita Pública, Receita Tributária; Repetição do Indébito.

CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos do serviço social. 2. Política social. 3. Seguridade social. 4. Reforma sanitária. 5. Serviço

social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. 6. Serviço

Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. 7. O Serviço Social no Processo de reprodução
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de Relações Sociais. 8. Questão social e Serviço social. 9. 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. 10.

Instrumentalidade do Serviço Social. 11. Pesquisa em Serviço Social. 12. Indicadores Sociais. 13. Elaboração de laudos, pareceres e

relatórios sociais. 14. Trabalho em rede. 15. Interdisciplinaridade. 16. Atribuições do Assistente Social na Saúde. 17. O Serviço Social na

década de 90. 18.  Gestão democrática na Saúde. 19. 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). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de

Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, HumanizaSUS, Conselho Federal de Medicina.

CARGO 403: FARMACÊUTICO

Conhecimentos Específicos:  1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema de distribuição de

medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2. 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. 3. 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. 4. 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.  5.  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.  6.  Farmacoeconomia:  conceitos  gerais;  análise  custos-benefício,

custo-utilidade e custominimização. 7. Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos.  Sistema Único de Saúde,

Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária

em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO 404:  MÉDICO CLÍNICO GERAL

Conhecimentos Específicos:   Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A

atividade  física.  O  tabagismo  e  abuso  do  álcool.  Princípios  de  terapia  farmacológica.  Radiologia  do  coração.  Princípios  de

eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial

sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva.

Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor

torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso.

Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e

leucocitose.  Abordagem do paciente  com linfadenopatia  e esplenomegalia.  Abordagem do paciente com sangramento  e trombose.

Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito.

Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas

às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e

cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis.

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado.Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal.

Parasitoses  intestinais.  Princípios  da  antibioticoterapia.Síncope  e  cefaléias.  Acidentes  com animais  peçonhentos.  Interpretação  dos

distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.

CARGO 405: PROFESSOR – EDUCAÇÃO BÁSICA

Conhecimentos Específicos: 1. PROGRAMA DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO -  Lei  de  Diretrizes e Bases  da Educação
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Nacional – Lei 9.394/96; Parecer 04/98 do Conselho Nacional de Educação – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino

Fundamental; Avaliação Escolar na perspectiva do ensino/aprendizagem; Características bio-psico-sociais da Criança da Educação

infantil e do Ensino Fundamental; Projeto Pedagógico e Currículo Escolar – organizações e finalidades; Lei 10.639/06 e Deliberação

04/06 CEE – Educação para as Relações Étnico-Raciais. 2. PROGRAMA DE METODOLOGIA E CONTEÚDOS DAS ÁREAS DO

CONHECIMENTO –  Alfabetização;  O ensino  e  a  aprendizagem da língua portuguesa no  primeiro  e  segundo ciclo  do  Ensino

Fundamental,  segundo  os  parâmetros  curriculares  nacionais;  Desenvolvimento  do  pensamento  e  da  linguagem;  Aspectos

linguísticos  da  alfabetização;  A relação entre  a  língua falada  e  a  língua  escrita;  A produção de  textos:  conteúdos  da  escrita,

intencionalidade, relação existente entre enunciador e destinatário; Aspectos metodológicos da alfabetização: O texto como objeto

de estudo; O trabalho com as unidades menores da escrita; O professor alfabetizador como mediador dos processos criativos em

sala de aula. Avaliação no processo de alfabetização: A análise das produções escritas das crianças. O letramento em sala de aula:

Os significados do letramento e as atividades em sala de aula.  2.1 PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA -  O texto e suas

relações:  Relações  interdiscursivas  (diferentes  gêneros  discursivos):  Relações  textuais;  Marcas  formais  das  relações  textuais.

Metodologia de ensino: Leitura; Prática de produção de textos; Análise linguística. 2.2 PROGRAMA DE MATEMÁTICA - Metologia

de  ensino:  Situações-problema  envolvendo  a  utilização  de  materiais  estruturados.  Conteúdos:  Sistema  de  numeração

decimal;Operações fundamentais envolvendo números inteiros, fracionários e decimais; Porcentagem; Medidas de: comprimento,

massa, capacidade,  superfície,  volume,  tempo,  valor;  Relação entre as figuras (planas e espaciais)  e  as medidas;  Noções de

estatística/tratamento  da  informação:  gráficos,  escalas,  tabelas.  3.  PROGRAMA DE  CIÊNCIAS  -  Metodologia  de  ensino:  O

Ecossistema  entendido  como  elemento  norteador  do  encaminhamento  metodológico;  Modalidades  de  busca  de  informação:

observação, experimentação, leitura de textos, entrevista e estudo do meio. Conteúdos: Ser humano e saúde; Noções sobre a

organização e as funções dos sistemas digestivo, circulatório, respiratório e excretor; Coordenação das funções orgânicas pelos

sistemas nervoso e hormonal; Reprodução: características sexuais primárias e secundárias do homem e da mulher, sexualidade,

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, drogas. Papéis sociais do homem e da mulher; Atitudes e comportamentos favoráveis à

saúde  em  relação  à  alimentação,  higiene  ambiental  e  asseio  corporal;  Modos  de  transmissão  e  prevenção  de  doenças

contagiosas.Ambiente: Relações de interdependência entre os componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (ar, água, solo, luz,

calor)  no  ecossistema;  Problemas  ambientais:  destruição  dos  ecossistemas  pelo  desmatamento,  queimada,  assoreamento,

urbanização, crescimento populacional, desperdício, fome, lixo, poluição e contaminação do ar (efeito estufa e destruição da camada

de ozônio),  poluição e contaminação da água e do solo.  4.PROGRAMA DE GEOGRAFIA -  Metodologia de ensino: Situações

problema:  envolvendo:  a  criança  e  as  relações  espaciais;  Construção  das  noções/conceitos  fundamentais  em  geografia:

Espaço/tempo; Produção de necessidade e transformação; Relações sociais; Geografia do Brasil (espaço de referência – Paraná):

O  espaço  geográfico  brasileiro;  Diferentes  divisões  regionais;  Relações  econômicas;  Os  setores  da  economia;  As  relações

sócio-naturais no espaço brasileiro; População brasileira. Geografia Geral: O espaço mundial: a divisão política; Fronteiras, nações e

estados; Espacialização da economia no mundo.  5. PROGRAMA DE HISTÓRIA -  Metodologia de ensino: Situações problemas

desenvolvendo  noções  de  tempo;  espaço,  transformações  e  produção  de  necessidades;  História  de  Pinhais  e  História  do

Paraná:Política e Governo; Cultura e Educação; Vida material e Econômica; Urbanização e Industrialização; Ocupação do Território,

população e Migrações. História do Brasil: A chegada dos portugueses ao Brasil; A sociedade, economia, educação e a cultura no

Brasil  Colônia,  império e república; A Sociedade Brasileira na atualidade – condições de vida. História Geral:  A América como

produção de riquezas (colonização espanhola e portuguesa); Configuração Político-Econômica no mundo Contemporâneo (a ruptura

da  Europa  Oriental,  a  globalização,  relações  comerciais,  Mercosul,  Nafta  e  outros).  6.  PROGRAMA DE  ENSINO DA ARTE

Metologias  do  Ensino  da  Arte;  A paisagem artística  sob  a  ótica  do  teatro,  da  música,  das  artes  visuais  e  da  dança  –  suas

particularidades e diferenças em relação ao tempo e o espaço; A paisagem artística a partir da diversidade cultural; Aspectos formais

do teatro, música, artes visuais e dança. 

CARGO 406: PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA

Conhecimentos Específicos: História da educação física no Brasil. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à educação

e ao esporte: lazer e as interfaces com a educação física, esporte, mídia e os desdobramentos na educação física. Ética no trabalho.

Dimensões  biológicas  aplicadas  à  educação física e  ao esporte:  as  mudanças  fisiológicas  resultantes da  atividade física.  Corpo,
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sociedade e construção da cultura corporal de movimento. Nutrição e atividade física. Socorro de urgência aplicado à educação física. A

educação física no currículo da educação básica, significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da educação física

na escola.  Educação física escolar  e  cidadania.  A Educação Física como área de conhecimento escolar:  finalidades  e  diretrizes.

Conhecimento escolar: os saberes e práticas que compõem o ensino da Educação Física: organização curricular, conteúdos de ensino,

metodologias, avaliação do processo ensino aprendizagem. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático

pedagógica,  crescimento e desenvolvimento motor. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. O papel do educador e do

educando na construção do conhecimento.

CARGO 407: PSICÓLOGO

Conhecimentos Específicos:  Conhecimentos gerais de Psicologia;  Psicologia do Desenvolvimento;  Desenvolvimento psicológico e

educação;  Desenvolvimento da  personalidade;  Avaliação psicológica/psicodiagnóstico;  Dificuldades de  aprendizagem; Psicologia  na

Assistência Social;  Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem escolar;  Inteligências múltiplas;  Fracasso escolar;  Bullying;

Orientação familiar; O psicólogo em equipes interdisciplinares; Fundamentos da Psicoterapia; O papel do psicólogo no contexto da

inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais; Atribuições profissionais do psicólogo no Brasil.

CARGOS 408: MÉDICO PLANTONISTA – DIURNO/NOTURNO

Conhecimentos Específicos: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A

atividade  física.  O  tabagismo  e  abuso  do  álcool.  Princípios  de  terapia  farmacológica.  Radiologia  do  coração.  Princípios  de

eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial

sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva.

Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor

torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso.

Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e

leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia.  Abordagem do paciente com sangramento e trombose.

Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito.

Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas

às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e

cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis.

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal.

Parasitoses  intestinais.  Princípios da antibioticoterapia.Síncope e  cefaléias.  Acidentes com animais  peçonhentos.  Interpretação dos

distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
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