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 NÍVEL SUPERIOR 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS E EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 

estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  

denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 

acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, eufemismo, 

ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   e sentido das classes gramaticais em 

textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação dos   pronomes; processos de   formação de 

palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. 

Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 

 

 

LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL, SUS, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

PARA TODOS OS CARGOS E EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 

Estado (Títulos I, II e III). Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. 

Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 

Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 

legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação 

da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Estatuto 

da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. 

 

 

 NÍVEL SUPERIOR 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral 

e escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem oral: 

diagnóstico e intervenção. Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica 

nas alterações de fala. Distúrbios Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos 

quadros afásicos. Linguagem nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da 

linguagem escrita. Etapas de aquisição da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia. 

Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: 

Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, 

Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema Fonatório/O Processo 

Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e Disfonia nos Ciclos de Vida: da 

Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. Características vocais e terapia de 

voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica 

nas disfunções da articulação temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina. 

Aleitamento materno. Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea 

neurogênica. Atuação fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento 

da audição. Avaliação audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do 

desenvolvimento da audição. Processamento Auditivo Central. Conhecimentos relacionados à legislação que 
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regulamenta a saúde pública no Brasil, especialmente disposições constitucionais (arts. 196 a 200), legais 

(Lei Federal nº 8.080/90 e Lei Federal nº 8.142/90) e regulamentares (Decreto nº 7.508/2011, que 

regulamenta a Lei nº 8.080/90) sobre a saúde, Normas Operacionais, Portarias do Ministério da Saúde, 

especialmente às relacionadas com a atenção básica. Conhecimentos relacionados à Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), tudo nos termos das disposições da 

Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 e da Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012 (ambas do 

Ministério da Saúde). 

 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 1. Diagnóstico 

e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde. 2. Promoção e proteção à 

saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 3. Identificação das fases evolutivas e 

assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 4. Assistência à 

gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. 5. Cuidados ao recém-nascido normal e condução 

da puericultura. 6. Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e 

na velhice. 7. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. 8. 

Diagnostico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos necessários. 9. Técnicas e 

cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples. 10. Diagnóstico dos problemas mais frequentes 

de saúde ocupacional. 11. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar. 12.  Promoção 

de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade. 13. Identificação dos problemas 

de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis. 14. Gerenciamento de serviços de 

saúde. 15. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde. 16. Montagem, 

orientação e avaliação de sistema de referência e contra referência. 17. Estudos de prevalência e incidência 

de morbimortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade. 18. Implementação, 

controle e avaliação do programa de imunização da unidade. 19. Orientação e implementação de atividades 

de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 

 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica.  Específicos: Hipertensão 

Arterial; Arritmias cardíacas; Doenças coronarianas; Embolia pulmonar; Asma brônquica; Sars-CoV-2; 

Hemorragia digestiva; Úlceras e gastrites; Hepatites; Obstrução intestinal; Isquemia mesentérica; 

Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; Doenças inflamatórias intestinais; Anemias; Neoplasias malignas mais 

prevalentes; cefaleias e enxaquecas; Convulsões; Acidente vascular encefálico; Infecção urinária; Cólica 

renal; Infecção das vias aéreas superiores; Pneumonia adquirida na Comunidade; Diabetes tipo I e Tipo II; 

Obesidade; Artrites; Lombalgia; AIDS; Síndrome Gripal e Doença Respiratória Aguda Grave; Dengue; 

Tabagismo; Etilismo. 

 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Biologia e 

desenvolvimento da pele. Dermatoses eritemato-descamativas. Dermatoses eritemato-papulosas. 

Dermatoses eczematosas. Dermatoses vésico-bolhosas. Pustuloses. Doenças dos anexos cutâneos. 

Doenças do colágeno, hipoderme, cartilagem e vasos. Infecções e Infestações. Dermatoses por noxas 

químicas, físicas e mecânicas. Inflamações e granulomas não-infecciosos. Dermatoses metabólicas. 

Reações às drogas. Afecções psicogênicas. Dermatoses nos imunodeficientes. Distúrbios pigmentares. 

MÉDICO CLINICO GERAL - ESF 

MÉDICO CLINICO GERAL 
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Tumores cutâneos benignos e malignos. Genodermatoses. Paraneoplasias. Manifestações cutâneas de 

doenças sistêmicas. Cirurgia dermatológica. 

 

MÉDICO DO TRABALHO 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Lei nº 

6.514/77; Conhecimentos da Portaria nº 3214/78 e as Normas Regulamentadoras aprovadas - NR 4, NR 5, 

NR 6, NR 15, NR 16, NR. 17; Portarias: MTE 594/14; SEPRT 6.734/20; 6.735/20 Legislações 

complementares. Acidentes do trabalho: conceitos, registro, comunicação, análise e estatística; Prevenção e 

controle de riscos; Proteção contra incêndios e explosões. Gerenciamento de riscos. Higiene industrial. 

Ergonomia. Riscos ambientais; Doenças profissionais - identificação e medidas preventivas; L.E.R./D.O.R.T. 

e PAIR; Noções de saúde mental. 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Doenças da 

Hipófise, Obesidade, Hiperparatiroidismo primário, Osteoporose Metabolismo ósseo, Hirsutismo, Pé 

diabético, Síndrome de Cushing, Diabetes e Gestação, Hipoglicemia, Ginecomastia, Doença de Paget, 

Diabetes e cirurgia, Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Tireoidites, Diabetes Melitos tipo 1 e Tipo 2, Nódulo de 

tireóide, Câncer de tireóide. Síndrome metabólica, reposição hormonal. Distúrbios do Crescimento, 

Andropausa, Distúrbios Menstruais, Puberdade Precoce. 

 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Resposta 

endócrino-metabólica ao trauma, cuidados pre-operatórios, abdomen agudo – aspectos cirúrgicos, apendicite 

aguda, câncer gástrico, transtornos funcionais do aparelho digestório, doença ulcerosa péptica, hemorragia 

digestiva alta, diarreia aguda infecciosa, doença de crohn, retocolite ulcerativa, pancreatites aguda e crônica, 

hepatites agudas e crônicas, afecções cirúrgicas do pâncreas, cirrose hepática e complicações, diagnóstico 

diferencial das icterícias, colecistopatia – aspectos clínicos e cirúrgicos, câncer colorretal. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Anatomia, 

embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em 

Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. Síndrome pré-

menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. 

Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério 

descompensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. 

Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos ovários. 

Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas 

complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e 

propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. 

Medicina fetal. Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. 

Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura 

de membranas. Crescimento intra-uterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez 

http://www.angelfire.com/ri/josivan/hiperpara.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/osteoporose.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/metabosseo.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/Hirsutismo2.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/pediabetico.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/pediabetico.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/cushing.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/dg.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/hipoglicemia.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/ginecomastia.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/paget.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/dmcirurgia.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/hipertiroidismo.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/dm1.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/nodulo.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/nodulo.html
http://www.angelfire.com/ri/josivan/construcao.html
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ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica 

Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério.  

 

MÉDICO MASTOLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Anatomia da 

mama, fisiologia da lactação, mastalgia, doenças benignas da mama, displasia mamária benigna, nódulos 

mamários, derrames papilares, imagenologia em mama, ultrassonografia da mama, mamografia, mama no 

ciclo gravídico puerperal, mastite. Câncer de mama: epidemiologia, clínica e tratamento. Cirurgia de mama. 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Embriologia 

ocular. Anatomia, fisiologia e patologia da órbita. Anatomia, fisiologia e patologia das pálpebras. Anatomia, 

fisiologia e patologia das vias lacrimais. Anatomia, fisiologia e patologia da musculatura extrínseca. 

Estrabismo. Anatomia, fisiologia e patologia da conjuntiva. Anatomia, fisiologia e patologia da esclera. 

Anatomia, fisiologia e patologia da córnea. Anatomia, fisiologia e patologia da uvea. Anatomia, fisiologia e 

patologia do cristalino. Anatomia, fisiologia e patologia de retina. Anatomia, fisiologia e patologia do vítreo. 

Anatomia, fisiologia e patologia do disco óptico. Anatomia, fisiologia e patologia das vias ópticas. Refração 

ocular. Lentes de contato. Glaucoma. Urgências em oftalmologia. Neuroftalmologia. Tumores oculares. 

Oftalmopediatria. Manifestações oculares das doenças sistêmicas. Terapêutica medica em oftalmologia. 

Cirurgias em oftalmologia. Exames oculares: técnicas e testes diagnósticos. Exames complementares em 

oftalmologia. Epidemiologia em oftalmologia. 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Técnica 

Cirúrgica: Conceitos básicos de técnica cirúrgica. Assepsia e antiassepsia. Ambiente cirúrgico. Equipe 

cirúrgica. Instrumental. Terminologia cirúrgica. Atos operatórios fundamentais. Risco relacionado à cirurgia. 

Alterações endócrinas e metabólicas ao trauma cirúrgico. Fisiologia e mineralização do osso. Anatomia, 

biomecânica e semiologia das mãos. Doenças osteometabólicas. Infecção osteoarticular. Anomalias 

congênitas de braços e mãos Patologias da fise. Amputações. Artroscopia. Artroplastia. Enxertia óssea e 

cutânea. Radiologia ortopédica. Tomografia computadorizada do esqueleto. Ressonância magnética 

osteoarticular. Consolidação das fraturas. Cicatrização tendinosa e ligamentar. Biomecânica das fraturas. 

Classificação das fraturas. Fraturas expostas. Atendimento ao politraumatizado. Fraturas patológicas. 

Fixação interna das fraturas. Fixação externa. Princípios de osteossíntese. 

 

MÉDICO PEDIATRA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: História e 

exame físico em pediatria. Semiologia pediátrica. Assistência integral a saúde da criança. Educação em 

saúde: Conceitos: Prioridades em saúde maternas infantil. O papel educativo do pediatra. Crescimento e 

desenvolvimento. Fatores do crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento Neuro - Psicomotor e 

Emocional. Necessidades afetivas. Parâmetro de crescimento e desenvolvimento. Higiene Alimentar. 

Princípios gerais da alimentação da criança. Aleitamento materno. Alimentação do Pré-escolar e escolar. 

Principais distrofias carenciais primárias. Doença diarreica Terapia de rehidratação oral. Higiene Anti-

Infecciosa. Imunização: Vacinação e Calendário de Vacinação. Parasitoses: Prevenção e tratamento. Higiene 
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do Ambiente Físico. Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção de Acidentes na Infância. Primeiros 

socorros em Pediatria. Pediatria Clínica. Nutrição e distúrbios nutricionais. Necessidades básicas requeridas 

nas diferentes idades. Critérios de avaliação de criança eutrófica e distrófica. Classificação (Desnutrição, 

Marasmo, Kwashiokor). Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sistema digestivo: Sinopse de fisiologia 

Malformações. Gastrenterites Alergias Alimentares Desidratação. Desequilíbrios Hidroeletroliticos, Acidose, 

Alcaloses. Sistema Respiratório: Sinopse de fisiologia Malformações. IVAS: Rinofaringites, Amidalites, Otites, 

Rino-sinusopatias, Bronquite, Bronquiolite, Pneumonias, Asma, Afecções pulmonares Crônicas. Sistema 

Cardiovascular: Sinopse de fisiologia Malformações congênitas. Insuficiência cardíaca, Infecções: Febre 

Reumática, Miocardites. Sistema Nervoso: Sinopse de fisiologia, Malformações. Doenças Infecciosas do 

Sistema Nervoso. Distúrbios Motores de instalação aguda. Problemas de aprendizagem: considerações 

neurológicas. Sistema Endócrino: Sinopse de Fisiologia Déficit pondero-estatural. Distúrbios Tireoidianos, 

Diabetes, hiperplasia de suprarrenal. Neoplasias na infância. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 

clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: 

Psicopatologia. A relação médico-paciente. A entrevista psiquiátrica. História da psiquiatria. Transtornos de 

humor. Transtornos de ansiedade. Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. 

Suicídio e outras emergências psiquiátricas. Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes. 

Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a substâncias. Delírio e demências. Sexualidade humana 

e seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde mental pública. Psiquiatria infantil. 

Psicofarmacoterapia. Psicoterapias. Psiquiatria forense. 

 

MÉDICO RADIOLOGISTA 

 

Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática 
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Princípios 
físicos dos diagnósticos de imagem. Equipamentos radiológicos. Anatomia seccional. Tipos e usos de 
contrastes. Radiologia torácica e vascular.  Radiologia dos órgãos. Radiologia encefálica. Radiografia dos 
ossos, músculos, tendões, fáscias e etc. Radiologia intervencionista. 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

 

Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de Bioética. Diretrizes gerais para a Erradicação e a 

Prevenção da Febre Aftosa. Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva 

Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose, Tuberculose e Leishmaniose (agente, espécies 

acometidas, sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico, 

notificação). Principais doenças infecciosas e parasitárias dos animais domésticos: aspectos clínicos, de 

vigilância epidemiológica e de controle. Reprodução Animal: Ciclo estral dos animais domésticos. 

Sincronização de cios em bovinos. Inseminação artificial de bovinos. Características anatômicas e fisiologia 

do aparelho reprodutor de machos e fêmeas. Principais patologias do aparelho reprodutor de animais 

domésticos e seus tratamentos. Formação, manejo e lotação de pastagens. Farmacologia e terapêutica 

veterinária: antimicrobianos, antinflamátorios, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos animais. 

Código de ética profissional e Legislação Veterinária 
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 NÍVEL MÉDIO 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 

PORTUGUÊS PARA O TODOS OS CARGOS E EMPREGOS 

  

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 

estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  

denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 

acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, eufemismo, 

ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   e sentido das classes gramaticais em 

textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação dos   pronomes; processos de   formação de 

palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. 

Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 

 

LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL, SUS, SUAS, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO 

IDOSO PARA TODOS OS CARGOS E EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 

Estado (Títulos I, II e III). Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. 

Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, 

Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, 

legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação 

da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: 

Lei 10.741/2003. 

 

 

 NÍVEL MÉDIO 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-

Doença/determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento e 

territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Promoção da saúde: conceitos 

e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Educação em Saúde. Participação e mobilização 

social. Estratégia saúde da família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos 

ocupacionais. Sistemas de Informação. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Atenção Integral: à 

Criança e Adolescente; Mulher e Homem e ao Idoso. Atenção Psicossocial. Comunicação em Saúde. 

Planejamento em Saúde. Políticas de saúde do SUS. Regras sanitárias de combate à COVID 19. 

 

 

Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde: Lei 11350/2006; Lei 8.080/1990; Lei 8.142/1990. 

Processo saúde doença e seus determinantes/condicionantes. Avaliação das áreas de risco ambiental e 

sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Noções 

básicas de doenças Leishmaniose, Dengue, chicungunha, zika, Malária, Esquistossomose, Febre Amarela, 

Leptospirose. Formas de aprender ensinar em educação popular. Promoção de saúde: conceitos e 

estratégias. Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Visita domiciliar. 

Mapeamento/territorialização. Noções de vigilância em saúde. Regras sanitárias de combate à COVID 19. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
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Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde 

da família. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia (Lei 11.889/2008). Biossegurança, controle de 

infecção, prevenção e controle de riscos. Cárie dentária/cariologia. Dentição humana. Dieta, nutrição, saúde 

bucal. Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Técnicas de escovação 

supervisionada. Epidemiologia. Equipamento, material e instrumental de uso odontológico. Ergonomia, riscos 

ocupacionais. Ética. Fluoretos. Identificação dos dentes. Ficha clínica. Imunidade, resistência, seres vivos. 

Legislação Estadual, Municipal referente à saúde bucal. Periodontia, doenças periodontais. Prevenção das 

doenças bucais. Radiologia odontológica, processamento filme radiográfico. Doenças transmissíveis e não 

transmissíveis; Doenças da Cavidade Bucal; Política Nacional de Saúde Bucal; Especialidades 

Odontológicas e Dentições Humanas. 

   

 

Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; 

Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema 

básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Covid; Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; 

Obesidade; DST/AIDS; Atenção à Saúde da Mulher; Atenção à Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); 

Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção à Saúde; Saúde Mental; 

Educação Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à 

saúde do trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de 

biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções 

Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, 

medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de 

curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional 

de enfermagem. 

 

 

Doenças transmissíveis e não transmissíveis; Doenças da Cavidade Bucal; Política Nacional de Saúde Bucal; 

Especialidades Odontológicas e Dentições Humanas.  Dentição decídua. Uso de fluoretos. Dieta e saúde bucal. 

Promoção de saúde bucal. Equipe de saúde bucal. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. Doenças 

periodontais. Cárie dentária. Risco de cárie dentária. Biossegurança no consultório odontológico, prevenção 

e controle de riscos. Aspectos éticos na prática odontológica. Prevenção das doenças periodontais. 

Educação e motivação em saúde bucal. Prevenção das doenças bucais. Bioética e odontologia. Anatomia 

dental. Identificação dos dentes. Arquitetura da maxila e da mandíbula. Anatomia da cavidade bucal; 

Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Ações de saúde bucal em uma 

unidade de saúde da família. Importância da coleta de informações do usuário e documentação. Manutenção 

preventiva de equipamento odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. Radiologia 

aplicada na odontologia. Técnicas radiográficas em odontologia. Aspectos epidemiológicos e sociais das 

doenças bucais. 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  
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 NÍVEL FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 

Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão; Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas; Raciocínio lógico.  

Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; 

Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido 

e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais. 

 

  

 NÍVEL FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

 

Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Noções básicas de armazenamento de produtos de limpeza. 

Cuidados no uso de produtos de limpeza. Conhecimentos gerais em zeladoria. Jardinagem. Equipamentos e 

materiais utilizados na atividade. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 

equipamentos. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de EPIs. Ética no serviço público. Relações 

interpessoais. Qualidade no atendimento. 

 

AUXILIAR OPERACIONAL 

Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Noções básicas de armazenamento de produtos de limpeza. 

Cuidados no uso de produtos de limpeza. Conhecimentos gerais em zeladoria. Jardinagem. Equipamentos e 

materiais utilizados na atividade. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 

equipamentos. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de EPIs. Ética no serviço público. Relações 

interpessoais. Qualidade no atendimento. 

 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

 

Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas 

administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos 

automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Prerrogativas e 

limitações do condutor de veículo de emergência.  Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção 

preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna, ciclo Otto 

(gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão, freios (hidráulicos e 

pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros. Regras de funcionamento do 

SAMU. Cuidados relacionados à acomodação e transporte de pacientes. 

 

SERVENTE/MERENDEIRA 

Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Noções básicas de armazenamento de produtos de limpeza. 

Cuidados no uso de produtos de limpeza. Conhecimentos gerais em zeladoria. Jardinagem. Equipamentos e 

materiais utilizados na atividade. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 

equipamentos. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de EPIs. Ética no serviço público. Relações 

interpessoais.  

AUXILIAR DE SERVIÇOS 


