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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS


Médico de Família e Atenção Domiciliar

Conhecimentos Específicos
1. Conhecimentos inerentes ao programa ESF - Estratégia de Saúde da Família. 2. Cadernos
de Atenção Básica do Ministério da Saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização.
3. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias.
4. Diagnóstico e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis: hipertensão, diabetes e
suas complicações. 5. Doenças Renais e do Trato Urinário. 6. Aleitamento Materno.
7. Diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais comuns na atenção primária. 8. Doenças
Infecciosas. 9. Cuidados Paliativos. 10. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 11. Atenção à
Saúde da Mulher: queixas mais comuns; climatério, cânceres de mama e do colo uterino,
saúde reprodutiva, violência doméstica, sexual, familiar; pré-natal na APS. 12. Vigilância e
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde.
Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, homem, idoso. DST/AIDS,
mental, tuberculose, hanseníase. 13. Doenças de notificação compulsória. 14. Imunizações.
15. Assistência domiciliar. Consciência, educação e boas práticas ambientais no serviço
público. 16. Ética médica.

Legislação do SUS
A Saúde Pública no Brasil. História das políticas de saúde no Brasil: retrospectiva; reforma
sanitária. Sistema Único de Saúde (SUS). Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da
implantação do SUS. Regulamento técnico da Atenção ás Urgências (Diretrizes Gerais e
Componentes da Rede Assistencial). Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS;
Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação Popular;
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS; Planejamento e Programação;
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional da Atenção Básica (2011 e 2017).
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e
prevenção de doenças. Modelos de atenção à saúde. Constituição brasileira (art. 196 a 200).
Redes de Atenção à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde. Promoção à
saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de Saúde da
Família. Determinantes Sociais em Saúde. Política nacional de humanização. Sistemas de
informação em saúde. Doenças de notificação compulsória.

Português
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não
verbais; características de textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e
indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e
emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora,
metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e
sentido das classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos
de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados:
coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal;
colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação;
uso dos sinais de pontuação.

