SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS
EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2017
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Fundamental
Português: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Separação de sílabas. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Acentuação
gráfica.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Ajudante geral
Auxiliar de Lavanderia
15 Questões Português
Copeira
15 questões Matemática
Servente Geral 40 horas
Servente Geral 6/2
Conhecimento Específico: (10 questões)
Uso de equipamentos de escritório. Noções de Documentação e arquivamento geral
e informatizado, agenda, formas de tratamento e abreviação mais utilizadas. Noções
de rotinas da área administrativa.
Atendimento ao público. Atendimento telefônico. Ética profissional e postura do
servidor público. Sigilo profissional.
Conhecimentos em informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de
trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e
recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e
atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus,
programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos
MS-Office 2010 ou versões mais recentes.
MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos
e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica
dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e
Auxiliar Administrativo
rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos;
envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto.
MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos
e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e
células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas,
funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos;
controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de
dados externos; filtragens e classificação de dados.
Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo
e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de
e-mails, gerenciador de contatos.
Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais
navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de
URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Codificações de materiais; Fluxo e layout de almoxarifado; Inventário rotativo e
Auxiliar de Almoxarifado
anual; Organização de almoxarifado; Recebimento e separação de materiais. Noções
de Segurança no trabalho; Transporte de móveis, máquinas e utensílios.
Conhecimento Específico: (10 questões) Conhecimento e interpretação de
projeto civil, hidráulico e elétrico; Manutenção em instalações prediais realização de
Auxiliar de Manutenção
reparos nas estruturas elétricas, hidráulicas, mecânicas e de marcenaria; Noções de
Segurança no trabalho; Transporte de móveis, máquinas e utensílios.
Conhecimento Específico: (10 questões) Noções e técnicas de seleção de
alimentos para o preparo de refeições; noções e conhecimentos de gêneros e
Cozinheira para a Área de
produtos alimentícios utilizados no preparo das refeições; recebimento,
Saúde 40 horas
armazenamento, acondicionamento e disposição desses gêneros; utensílios,
Cozinheira para a Área de
materiais e equipamentos utilizados no preparo de refeições; noções e técnicas de
Saúde 6/2
limpeza e higienização de utensílios, cozinhas e copas; questões de segurança e
prevenção de acidente no trabalho e execução de outras atividades correlatas.
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Motorista Administrativo

Conhecimento Específico: (10 questões)
Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas alterações; Resoluções do
CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de veículos automotores,
habilitação, infrações e penalidades.
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança
individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros.
Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo;
equipamentos obrigatórios.
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; sistema
elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração,
transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial); aparelhos
registradores do painel.
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação. Deveres e
proibições.
Infrações e penalidades.
PROVA VEICULAR Teste realizado com automóvel leve

Motorista de Ambulância
Motorista de Ambulância
12x36

Conhecimento Específico: (10 questões)
Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas alterações; Resoluções do
CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de veículos automotores,
habilitação, infrações e penalidades.
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança
individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros.
Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo;
equipamentos obrigatórios.
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; sistema
elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração,
transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial); aparelhos
registradores do painel.
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação. Deveres e
proibições.
Infrações e penalidades.
PROVA VEICULAR Teste realizado com ambulância

Nível Médio
Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo,
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos
semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase,
oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de
coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de
linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). Operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de medidas. Matrizes e
determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria
plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Estocagem de materiais em geral. Estrutura e funcionamento do setor. Fichas técnicas.
Gestão de pessoas. Operações logísticas: planejamento e implementação da
armazenagem e gestão de estoques:
Recursos, prazos, responsabilidades e riscos. Transporte e distribuição de material.
Almoxarife
Organização de áreas;
Movimentação de cargas e mercadorias; compatibilidade. Segurança no trabalho e de
preservação ambiental.
Controle de estoques; reposição de mercadorias. Controle e redução de perdas.
Conhecimentos de inventário rotativo de estoque; controle de recebimento e expedição
de mercadorias.
Conhecimento Específico: (10 questões) Noções de Informática: Noções de
Hardware, Software, Periféricos, Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivirus. MSWindows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e
Assistente Administrativo
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos e
Recepcionista 40 horas
comandos. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
Recepcionista 6/2
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e
comandos. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
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Assistente em
Desenvolvimento de RH

Auxiliar de Consultório
Odontológico

Auxiliar de Farmácia

Técnico de Enfermagem
40 horas
Técnico de Enfermagem
12X36

Técnico de Imobilização
Ortopédica

macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL,
links, sites, busca e impressão de páginas. Principais comandos do Internet Explorer.
Segurança na Internet. Qualidade no atendimento ao público interno e externo.
Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos do processo de comunicação.
Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de
telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, chamada
em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta e
procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, pager, celulares,
intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos para pessoas que
lidam com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones
públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de
uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de
comportamento no ambiente de trabalho. Princípios básicos de administração pública e
servidores.
Conhecimento Específico: (10 questões) Gestão de Pessoas: conceitos, o que se
espera da gestão de pessoas, atividades relativas à gestão de pessoas. Desafios para a
Gestão de Pessoas: ambientais, organizacionais e individuais; Desenvolvimento de
Pessoas: treinamento, desenvolvimento e educação: diagnóstico de necessidades,
planejamento, execução e avaliação das atividades de treinamento, educação
corporativa, equipes e trabalho em equipe: tendências;
Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no
relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor,
canais de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação,
a voz e suas funções. Ética no exercício profissional: a imagem da organização, imagem
profissional, sigilo e postura.
Conhecimento Específico: (10 questões) Processo Saúde Doença. Principais doenças
infecciosas de interesse odontológico. Prevenção e controle de infecção cruzada em
odontologia. Atribuições do ACD. Educação em saúde bucal. Noções básicas em:
Anatomia Dentária, Radiografia, Instrumental odontológico, Desinfecção e esterilização
em consultório dentário e Flúor. Microbiologia e Parasitologia: doenças transmissíveis de
maior risco na prática odontológica; controle de infecção: limpeza e desinfecção do meio
ambiente; limpeza e desinfecção do equipamento; limpeza, desinfecção e esterilização
do instrumental; medidas de proteção individual. Material, Equipamentos e
Instrumental: preparo de bandeja; materiais dentários de projeção e restauração:
indicação, proporção e manipulação; ergonomia: os princípios de ergonomia;
manutenção preventiva do equipamento.
Higiene Dentária: etiologia da cárie e doença periodontal; métodos preventivos em
relação à cárie dentária e doença periodontal. Ética profissional.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Diferenças entre os Medicamentos Ético, Genéricos e Manipulado. Interações
Medicamentosas. Boas Práticas de armazenamento e conservação de medicamentos.
Noções de controle de estoque. Boas práticas em farmácia. Noções de Informática.
Orientações farmacológicas aos clientes. Noções básicas de farmacologia e Portaria
344/98, Lei 5.991/73, de 17/12/73. Boas práticas de dispensação. Portaria GM/MS
1.311 de 23/07/2002
Conhecimento Específico: (10 questões) Técnicas básicas de enfermagem: sinais
vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parental, cuidados
especiais, coleta de material para exames. Ética profissional: comportamento social e de
trabalho, sigilo profissional. Introdução as doenças Transmissíveis: terminologia básica,
noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação
compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Emergência: parada
cardiovascular, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de
choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque elétrico, mordidas de cobra,
fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatria: a
criança o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns,
berçários e lactários. Centro cirúrgico: Terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.
Conhecimento Específico: (10 questões) Noções Básicas de redução ortopédica e de
imobilização. Materiais e instrumentais. Conhecimentos gerais de procedimentos de
curativos e administração de medicamentos. Destinação correta de lixo séptico e
material perfurocortante. Noções básicas de: anatomia músculo esquelético, fisiologia
articular e biomecânica, lesões traumáticas das articulações, pré e pósoperatório de
artroplastias, órteses e próteses, fixadores externos. Noções elementares de:
anatomofisiologia humana. Técnica de imobilização ortopédica. Infecções. Ética,
deontologia e legislação de enfermagem. Assistência na administração de
medicamentos, dietas e líquidos. Assistência ao paciente na admissão e alta. Atuação do
técnico nos primeiros socorros e em centros cirúrgicos e centros de materiais
esterilizados
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Técnico de Informática

Técnico de Laboratório

Técnico de RX

Técnico em Farmácia

Técnico de Manutenção

Técnico em Segurança do
Trabalho

Conhecimento Específico: (10 questões) Instalação, utilização e manutenção de
hardwares e softwares; conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de softwares
para microcomputadores e aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e
apresentações com as ferramentas Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), BR
Office; conhecimentos de instalação e manutenção de redes (TCP/ IP) de computadores;
conhecimentos de antivírus; sistemas operacionais (Windows XP e superior); Internet;
Montagem física de um Computador (Teclado, Mouse, Monitor, Impressora e Rede);
Configurações em geral; Instalação de Softwares
Conhecimento Específico: (10 questões) Parasitologia: Técnicas de exames em
parasitologia médica. Identificação dos protozoários parasitas do homem. Identificação
do helmintos parasitas do homem. Técnicas para pesquisa de sangue oculto nas fezes.
Anal Swab : técnica de coleta e realização do exame. Hematologia: Hematimetria –
contagem de hemácias. Leucometria – contagem de leucócitos. Dosagem da
hemoglobina. Índices Hematimétricos. Contagem das plaquetas. Contagem diferencial
dos leucócitos. Técnicas de coloração de esfregaços em hematologia. Velocidade da
hemossedimentação. Tipagem
requênci : sistema ABO e Rh. Determinação do fator
Du. Testes de Coombs, direto e indireto. Coagulação
requênci: Tempo de
Sangramento. Tempo de Coagulação. Tempo e atividade protrombínica. Tempo da
tromboplastina parcial ativada. Retração do coágulo. Pesquisa de célula LÊ. Teste de
falcização. Teste de Fragilidade osmótica – resistência globular. Urinálise: Urina Tipo I.
Coleta de urina para o exame. Exame físico da urina. Exame químico da urina. Exame
microscópico da urina. Bioquímica: Prova da função hepática. Transaminases.
Bilirrubinas. Fosfatase Alcalina. Gama glutamil transpeptidase. Provas da função renal.
Dosagem da uréia. Dosagem da creatinina. Clearance da uréia. Prova da Atividade
reumática: Dosagem do ácido úrico. Proteína C Reativa. Antiestreptolisina O. Fator
reumatoide – prova do látex. Dosagem das mucoproteinas. Dosagem da glicose
sanguínea. Curva glicêmica clássica. Glicemia pós-prandial e pós-carga. Microbiologia:
Urocultura. Coleta de material. Preparação de meios utilizados no exame. Semeadura.
Identificação. Coprocultura: Coleta de material. Meios utilizados. Semeadura.
Identificação. Bacterioscopia: Colorações. Técnicas de feitura de esfregaços. Microscopia.
Biossegurança: Normas Gerais da biossegurança. Equipamentos de proteção individual.
Descontaminação
Conhecimento Específico: (10 questões) Fatores Radiológicos: MA, KV, Espessura,
Tempo, Distância. Tipos de Incidências Básicas: AP, PA, Obliqua, Panorâmicas,
Localizadas. Incidência de Rotina, Incidências Complementares, Identificação, Nomes e
Termos Utilizados na Técnica Radiologica, Proteção Radiologica, Filmes, Câmara Escura,
Revelação, Anatomia Óssea e Urinária, Efeitos radiológicos da radiação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Preparo de drogas de acordo com fórmulas
pré-estabelecidas ou necessidades urgentes. Acondicionamento e distribuição de
medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. Princípio ativo das
drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contraindicações. Posologia.
Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar:
dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos.
Comissões hospitalares. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de
farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários
aparelhos e de psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas.
Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de
soluções não estéreis e estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes físicos.
Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Conhecimento Específico: (10 questões) - Cálculo do consumo de materiais;
Classificação das tintas existentes no mercado e suas aplicações; Dimensionamento de
cabos e disjuntores; Dimensionamento de tubulações e componentes hidráulicos ;
Dispositivos de Proteção e Comando de Circuitos Elétricos; Instalação de sistema de
telefonia e redes; Instalações Elétricas básicas em residencial e predial; Instalações
Prediais de Esgotos Sanitários; Interpretação de planta e esquema elétrico;
Interpretação de planta hidráulica; Norma Regulamentadora NR10; Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade; Prática em repintura e pequenos reparos em
alvenaria; Quadros de força e iluminação; Segurança do Trabalho (Noções de primeiros
socorros e Prevenção de acidente de trabalho); Segurança e prevenções em serviços de
eletricidade; Sistema de Águas Pluviais; Tubos de Esgoto Predial; EB 608 (NBR-5688).
Especificação: tubos e conexões de PVC rígido para Esgoto Predial e Ventilação, NB 19
(NBR-8160) Procedimento: Instalações prediais de Esgotos Sanitários; Tubos de PVC
Roscável/Soldável EB 892 (NBR-5648) Especificação: tubos e conexões de PVC rígido
para instalações Prediais de Água Fria, NB 92 (NBR-5626) Procedimento: instalações
prediais de água fria; Utilização de instrumentos de medição (Multímetro);
Conhecimento Específico: (10 questões) Legislação que rege a segurança do
trabalho (NRs/Portaria 3.214); Normas técnicas específicas, Corpo de Bombeiros –
quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio; Normas técnicas de
edificações (ABNT), para locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes,
extintores, sinalização de segurança); Legislação Ambiental estadual e federal; Técnicas
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de análise de acidentes;
Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a serem
utilizados; Conceitos de gerenciamento de risco; Conceito sobre processos de gestão de
qualidade, segurança e meio ambiente da série ISSO 9002, ISSO 14000, OSHAS 18001;
Auditorias em Segurança; Estatísticas de acidentes, cálculo de taxas de
requência e
gravidade .
Conhecimento Específico: (10 questões) 1. Noções de segurança privada 2. Legislação
Vigia para a Área da
Saúde

aplicada e direitos humanos 3. Relações humanas no trabalho 4. Vigilância 5. Radiocomunicação e
Alarmes 6. Criminalística e Técnica de Entrevista 6.1 Ocorrências de sinistros (evidencias, vestígios e
local de crime) 6.2 Conhecimento básico sobre técnica de entrevista prévia 6.3 Coleta de dados 6.4
Elaboração de relatórios. 7. Prevenção e Combate a Incêndios e Primeiros Socorros. LOMAN - Lei
Orgânica do Município de Artur Nogueira, de 10 de abril de 1990.

Nível Superior
Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo,
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos
semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase,
oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de
coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de
linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – Estratégia de
Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas
Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de
19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da
Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011.
Conhecimento Específico: (10 questões) 1- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS
TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO IV DOS MUNICÍPIOS
CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS
TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO VII DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
2- LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI 8.742/1993 E ALTERAÇÃO (LEI
SUAS N° 12.435/2011)
3- POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2004.- PNAS
Assistente Social
4- NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS
5- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI 8.069/1990
6- Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080, de setembro de 1990
7- ESTATUTO DO IDOSO - LEI N° 10741/2003
8- LEI MARIA DA PENHA - LEI N° 11340/2006
9- ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI N° 12435/11
10- DECRETO 7612/11 - INSTITUI O PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA - PLANO VIVER SEM LIMITE.
11- PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
12- SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE
13- RESOLUÇÃO CNAS N°109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 - TIPIFICAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
14- RESOLUÇÃO CNAS N° 16 DE 05 DE MAIO DE 2010 -DEF INE OS PARÂMETROS
NACIONAIS PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, BEM COMO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS NOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL
15- LEI N° 8842/1994 - "POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO"
Conhecimento Específico: (10 questões) 1. Conhecimentos nas áreas de
Hematologia, Bioquímica, Hemostasia, Imunologia, Urinálises e Fluídos Biológicos,
Biomédico
Parasitologia e Microbiologia, sendo todas estas inerentes ao exercício profissional
em Análises Clinicas; 2. Conhecimentos nas áreas de Imuno-hematologia e
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Hemoterapia; 3. Programa de Qualidade no âmbito hospitalar e laboratorial;
4. Conhecimentos em equipamentos de automação clínica e sistemas de
informática; 5. Noções de Biossegurança e legislação da Anvisa:NR 32 e RDC 302 de
13 de outubro de 2005; Portaria vigente que determina o regulamento técnico para
procedimentos hemoterápico: Resolução RDC 153, de 14 de junho de 2004
(www.anvisa.gov.br) e sua atualização na Portaria MS nº 1.353, de 13.06.2011 DOU 1 de 14.06.2011; 6. PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos em
Saúde
Conhecimento Específico: (10 questões) 1 - Noções de Anatomia e Fisiologia
Humana. - Saúde Pública,
2 - Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios biológicos. - Compostos
nitrogenados não protéicos.
3 -Proteínas, lipídeo e seu fracionamento.
4- Glicídios.
5- Provas especiais de exploração da função hepática.
6-Provas especiais de exploração de função renal.
7- Eletrólitos.
8- Correlação de resultados bioquímicos com a
fisiopatologia.
9- Bioquímica do líquor.
10- Enzimologia clínica.
11- Biossegurança.
12-Órgãos hematopoiéticos,
eritropoese, leucopoiese, fisiopatologia dos eritrócitos.
13- Coagulação sanguínea: mecanismos e provas.
14- Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma, orientação
interpretativa dos resultados.
15- Estudos das anemias, leucemias e síndromes hemorrágicas.
16- Bases gerais da resposta imunológica.
17- Características e mecanismos funcionais das células e órgãos de defesa, dos
anticorpos, do sistema
complemento, das citocinas.
18- Ativação dos linfócitos.
19- Imunologia aplicada: hipersensibilidades, autoimunidade, tumores,
imunodeficiências, imunoprofilaxia. Principais reações sorológicas na rotina de
imunologia clínica: fixação do complemento, soroaglutinação, hemaglutinação,
neutralização, precipitação, imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos,
técnicas e métodos de diagnóstico.
20- Infecções bacterianas
de interesse clínico.
21- Morfologia, patogenia, metabolismo e aspectos relacionados às bactérias que
influenciam na sua virulência.
22- Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de
infecções, a partir de diversos materiais biológicos dando ênfase aos agentes
bacterianos.
23- Estudo dos protozoários e helmintos: ciclo evolutivo, morfologia, patogenia e
diagnóstico.
24- Colheita e conservação do material biológico.
25- Preparo de reativos e corantes.
26- Métodos específicos que permitam o diagnóstico
laboratorial de protozoários intestinais, teciduais e sanguíneos e helmintos.
27- Coprológico funcional.
28- Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina.
29- Controle de qualidade em análises clínicas.
30- Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde
Conhecimento Específico: (10 questões) Código de Ética do dentista; Anatomia:
osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça e pescoço,
espaços teciduais potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter.
2. Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório, anestesia local, exodontia, cirurgia préprotética, hemorragia e hemostasia, dentes inclusos, complicações bucossinusais,
fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da articulação temporomandibular, cirurgia
ortognática, infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das estruturas
orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas, lesões prémalignas, neoplasias
malignas, neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos,
lesões pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, injurias físicas e
químicas da cavidade oral, patologia das glândulas salivares, doenças dos ossos e
das articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas específicos e
distração osteogênica. 3. Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos,
absorção, biotransformação, eliminação, anestésicos locais, vasoconstrictores,
analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos. 4. Radiologia oral e maxilofacial:
radiografias dentárias, panorâmicas e extraorais, interpretação radiográfica, lesões
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radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e
radiopacas dos maxilares. Doenças de Notificação Compulsória; Determinantes
sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde
Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis
Conhecimento Específico: (10 questões) Conhecimentos Específicos –
Fundamentos em Políticas Públicas de Saúde, Gestão Micro e Macro Regional.
Conhecimentos Específicos em Rede de Atenção em Saúde. Fundamentos e
consolidação das Leis 80.80, 81.42. Conhecimentos Específicos de Programas
Nacionais e Estaduais de promoção e Prevenção em Saúde. Fundamentos de
Judicialização em Processos de Saúde, Gestão Participativa e Conselhos Municipais
de Saúde. Conhecimentos Específicos em Articulação Público/ Privada,
Conhecimentos Específicos em Gestão de Estratégia de Saúde da Família.
Fundamentos de Gestão Hospitalar com ênfase em Urgência e Emergência e Santa
Casa sustentável. Conhecimentos em Epidemiologia e Indicadores em Atenção a
Saúde Pública. Fundamentos do Tratado de Saúde Coletiva
Conhecimento Específico: (10 questões) Princípios científicos de anatomia,
fisiologia e farmacologia. Processo de enfermagem. Administração de
medicamentos: Métodos e vias de administração. ENFERMAGEM MATERNOINFANTIL: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no recém-nascido;
Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério –
normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas faixas de
desenvolvimento
(puericultura);
com
problemas
clínicos
nos
sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético,
neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil.
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: Assistência de enfermagem a pacientes
cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes
com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório,
urinário, circulatório – hematológico, cardiológico, musculoesquelético, reprodutor,
neurológico, Endocrinológico, psiquiátrico. CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS DE
ENFERMAGEM: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de
procedimentos de enfermagem. ADMINISTRAÇÃO DE ENFERMAGEM: Funções
administrativas: planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Aplicação
dos princípios técnico- científicos na execução dos procedimentos de enfermagem –
técnicas de enfermagem; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe
de trabalho; Processo de trabalho da enfermagem. CONTROLE DE INFECÇÃO
HOSPITALAR: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar;
Processamento de artigos hospitalares.
Conhecimento Específico: (10 questões) Ética profissional: Legislação Sanitária
aplicada à Farmácia. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
Psicotrópicos, entorpecentes e anti-retrovirais (legislação e Dispensação);
Administração de Farmácia; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas
de Armazenamento; Controle de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo;
sistemas de Distribuição de Medicamentos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA
FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis:
Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis;
Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos
em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. CONTROLE DE
QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias primas e Produtos Farmacêuticos –
Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de
Qualidade em Farmácia Hospitalar. FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção,
distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das
Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações
medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso
Racional de Medicamentos; Farmacovigilância; Farmacoepidemiologia. SELEÇÃO DE
MEDICAMENTOS:
Conceitos
Gerais;
Farmacoeconomia;
Padronização
de
Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de
Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. FARMÁCIA HOSPITALAR NO
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: Atribuições de Farmacêutico no controle da
Infecção Hospitalar; Anticéticos, Desinfetantes e Esterilizantes.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no
Brasil: Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII
Conferência Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em
Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do
Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade
Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei
n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional
da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011.
Conhecimento Específico: (10 questões) Código de Ética fisioterapia; Métodos e
técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função
muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e
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treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia
superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia,
fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos
fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia;
cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia
preventiva, curativa e reabilitadora. Doenças de Notificação Compulsória;
Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças
transmissíveis e não transmissíveis
Conhecimento Específico: (10 questões) Adaptações do organismo materno
durante a gravidez; Anatomia; Anestesia e analgesia; Aspiração de secreções
traqueais e vias aéreas superiores; Atendimento a parada cardiorrespiratória no
adulto e na gestante; Complicações respiratórias mais frequentes na gestante;
Diagnóstico por imagem na pneumologia; Exames laboratoriais; Farmacologia
respiratória; Fisiologia e fisiopatologia respiratória; Fisiopatologia cardiovascular;
Fisioterapia nos pós-operatórios; Interpretação de gasometria arterial; Manejo
específico das complicações obstétricas em UTI; Manobras de recrutamento
alveolar; Mobilizações e posicionamentos no leito; Monitorização hemodinâmica em
terapia intensiva; Monitorização respiratória em terapia intensiva; Oxigenoterapia;
Recursos manuais e instrumentais na fisioterapia respiratória; Recursos manuais na
fisioterapia motora; Semiologia respiratória; Suporte ventilatório na gestante;
Técnicas atuais de fisioterapia respiratória; Terapia Intensiva em obstetrícia e
oncologia; Transporte intra e extra hospitalar de pacientes em ventilação mecânica;
Ventilação mecânica invasiva e não invasiva aplicada ao adulto; Via aérea artificial
Conhecimento Específico: (10 questões) Código de Ética Fonoaudiologia;
Problemas da VOZ: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas
de reeducação e prevenção. Problemas da FALA: Etiologia, patologia, avaliação,
diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da
AUDIÇÃO: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de
reeducação e prevenção. Problemas da MOTRICIDADE ORAL: Etiologia, patologia,
avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas
da LEITURA E ESCRITA: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e
técnicas de reeducação e prevenção. Doenças de Notificação Compulsória;
Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças
transmissíveis e não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) : Nutrição Normal: Conceito de
alimentação e nutrição. Pirâmide Alimentar e seus grupos de alimentos. Leis de
alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto
normal. Cálculo de dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades, função,
digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares. Particularização da dieta
normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do
infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do
adolescente (12 a 18 anos), adultos e idosos. Dietoterapia: Princípios básicos.
Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e padronizações
hospitalares. Nutrição Materno-Infantil: Particularização da dieta normal por estado
fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde materno-infantil:
gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética:
Condições sanitárias, composição e classificação dos alimentos; seleção,
conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção;
compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e
controle de gêneros. Métodos e técnicas de higienização dos alimentos, da área
física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível institucional.
Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e nutricional. Municipalização da
merenda escolar, Programas educativos - fatores determinantes do estado e
avaliação nutricional de uma população e carências nutricionais. Segurança
Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteicocalórica. Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle sanitário de
alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Legislação:
(Portaria CVS 6/99, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista.
Conhecimento Específico: (10 questões) Psicologia Hospitalar (Contexto e papel
do psicólogo no hospital, Psicossomática, Processo de hospitalização, Avaliação
neuropsicológica, preparo do paciente frente a cirurgias, paciente terminal, Impacto
do diagnóstico: processo de adoecimento e enfrentamento da doença, Processo de
luto, Equipe interdisciplinar em saúde). Psicologia e Saúde Mental (A história da
Loucura, As Reformas Psiquiátricas; Psicopatologias – Transtornos e Sindromes,
Drogas) Projetos Terapêutico e Equipe Multidisciplinar. Ética Profissional; História da
Psicologia: principais correntes, influências, contribuições e teóricos.
Psicologia organizacional (Teorias psicológicas aplicadas à organização; O indivíduo
nas organizações; Clima e cultura organizacional; Motivação; Liderança; Teorias e
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técnicas grupais; Funcionamento e fases do grupo; Papéis; Comunicação e Conflito;
Acompanhamento e Avaliação de desempenho de pessoal, Treinamento,
Recrutamento, Seleção e desenvolvimento de RH). Teorias (Abordagens) e Técnicas
Psicoterapicas – (Adolescente, adulto, infantil, casal), Avaliação, entrevista,
anamnese e intervenções. Processo psicodiagnóstico
Conhecimento Específico: (10 questões) Ética profissional e responsabilidade.
Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e interdisciplinares em
saúde. Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde mental e reforma
psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em saúde e a
atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no trabalho das
pessoas em situação de desvantagem. Saúde mental da criança. Reabilitação
psicossocial, física e inclusão. Atividades e recursos terapêuticos em terapia
ocupacional. Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais.
Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos
gerais. Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas.
Princípios básicos do tratamento; Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de
atividades; Programa de tratamento; Cinesiologia aplicada (grupos de ação
muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento); Reeducação
muscular; facilitação neuromuscular, proprioceptiva (princípios, técnicas básicas);
Tratamento da coordenação (causas de incoordenação); Tipos de preensão;
Mobilização das articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento,
lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular;
Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na cadeira de rodas, transferências,
higiene, alimentação, vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida
prática: AVPs; próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos); Terapia
Ocupacional aplicada às condições neuro musculoesquelético: Terapia Ocupacional
Neurológica:
Terapia
Ocupacional
Neuropediátrica;
Terapia
Ocupacional
Reumatológica; Terapia Ocupacional Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional
Geriátrica e Gerontológica. Terapia Ocupacional em psiquiatria e Saúde Mental:
Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de Terapia Ocupacional e
estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses orgânicas; esquizofrenias;
psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de
fármacos e drogas; distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação
psicossocial. Temas Transversais.
Conhecimento Específico: (10 questões) Clínica médico-cirúrgica veterinária;
Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública
veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária; Fisiologia dos animais
domésticos; Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; Legislações
sanitárias (Federal e Estadual/SP); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal;
Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e
fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses: Cisticercose. Tuberculose.
Raiva. Leishmaniose. Leptospirose. Brucelose. Aftosa. Doenças Transmitidas por
Vetores: Doenças de Chagas. Dengue. Febre Amarela; Zootecnia; Específico: ações
de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental); Agravos à saúde
provocados por alimentos (intoxicações e infecções); Higiene e higienização de
estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna
Sinantrópica; Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística;
Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância
Epidemiológica; Doenças de Notificação Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais
em Indicadores de Saúde
Conhecimento Específico: (10 questões)
Oclusões arteriais agudas. Dissecção aguda da aorta. Arteriosclerose obliterante
periférica (AOP). Aneurisma da aorta abdominal e periféricos. Diagnóstico clínico das
doenças arteriais periféricas. Trombose venosa profunda dos membros inferiores
(TVP). Varizes dos membros inferiores. Profilaxia da trombose venosa profunda e
tromboembolia pulmonar. Diagnóstico clínico das doenças venosas, periféricas.
Heparina não fracionada e de baixo peso molecular. Anticoagulantes orais.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do
Sistema Único de Saúde. Papel da Agência Nacional de Saúde. Aspectos de
interesse da auditoria médica na legislação brasileira: Constituição Federal, Códigos
Civil e Penal, Código de Direitos do Consumidor e Estatuto da Criança e do
Adolescente. Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica.
Resoluções do Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de Medicina sobre
auditoria médica. Noções sobre ética médica e bioética. Princípios fundamentais da
bioética. 5. Noções sobre gerenciamento humano, gestão de custos e auditoria
contábil. Noções sobre medicina baseada em evidências e sua aplicação como
referencial para as práticas médicas. Auditoria de avaliação: composição da conta
médico/hospitalar; análise da cobrança de materiais, de medicamentos e de
procedimentos de alta complexidade; análise de novos serviços de assistência como
atendimento pré-hospitalar, internação domiciliar (home care) e hospital dia.
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Auditoria de avaliação em especialidades, áreas de atuação e procedimentos de alta
complexidade. Protocolos clínicos e Guide Lines a partir de evidências científicas e
dos consensos das sociedades científicas de especialidades; rol de procedimentos e
CBHPM. Auditoria Médica no SUS e órgãos governamentais; Sistema Nacional de
Auditoria. Auditoria Médica no Sistema de Saúde Suplementar: planos e seguros de
saúde; cooperativas médicas e sistema de autogestão. Pesquisa em auditoria
médica; noções de estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria
médica. Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma
Operacional Básica do Sistema Únicode Saúde - NOB- SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação
compulsória.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Controle neural do coração e da circulação. Contrabilidade e função de bomba do
coração. Fluxo coronariano. Ciclo Cardíaco. Semiogênese e fisiopatologia da
dispneia, edema cardíaco e cianose. Fisiopatologia e aspectos propedêuticos da dor
torácica e cardíaca. Insuficiência cardíaca: conceito, etiopatogenia, significado da
classificação funcional, fisiopatologia, critérios diagnósticos e tratamento. Estado de
choque, choque cardiogênico. Fisiopatologia e tratamento. Ressuscitação
cardiopulmonar (ACLS): Básico e Avançado. Fatores de risco coronário.
Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia. Critérios diagnósticos no adulto e na
criança. Patogenia da aterosclerose. Etiopatogenia e fisiopatologia da insuficiência
coronária. Infarto agudo do miocárdio: conceito, diagnóstico em situações especiais.
Angina estável e variante. Angina estável: tratamento. Angina instável. Arritmias do
IAM. Tratamento medicamentoso no IAM. Atendimento na emergência no IAM.
Tratamento Trombolítico no IAM. Diferenças do comportamento cardiovascular no
idoso. Dissecção da aorta: fisiopatologia, diagnóstico clínico-laboratorial,
prognóstico. Doenças da aorta: aneurisma da aorta, patogenia, diagnóstico clínicolaboratorial, prognóstico. Cinecoronariografia: quando indicar. Angioplastia
transluminal coronária: indicações. Cardiomiopatia: conceito, classificação e
diagnóstico. Cardiomiopatia dilatada, evolução clínica e prognóstico.
Cardiomiopatia chagásica, diagnóstico. Cardiomiopatia hipertrófica e restritiva:
diagnóstico. Pericardite aguda e crônica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico,
complicações. Cor pulmonale crônico: etiopatogenia, diagnóstico, prognóstico e
tratamento. Tromboembolismo pulmonar: diagnóstico, etiopatogenia, fisiopatologia
e tratamento. Endocardite infecciosa: conceito, etiopatogenia, fisiopatologia,
tratamento e prognóstico. Febre reumática: conceito, etiopatogenia e critérios
diagnósticos. Estenose mitral: etiopatogenia, diagnóstico clínico, prognóstico.
Insuficiência mitral: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico clínico-laboratorial,
prognóstico. Estenose aórtica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico clínicolaboratorial, prognóstico. Insuficiência aórtica: etiopatogenia, fisiopatologia,
diagnóstico clínico-laboratorial, prognóstico. Tratamento cirúrgico das valvopatias:
cirurgia conservadora e troca valvar. Hipertensão arterial: conceito, etiopatogenia,
classificação,
critérios
diagnósticos.
Hipertensão
arterial:
prognóstico
e
epidemiologia. Hipertensão arterial: fisiopatologia, genética. Hipertensão arterial
secundária. Hipertensão arterial: tratamento não farmacológico. Teste ergométrico:
indicações. Monitorização eletrocardiográfica ambulatorial: métodos, indicações.
Cintilografia pulmonar: perfusão e inalação. Tratamento cirúrgico da doença
coronária, incluindo indicações de revascularização. Coronarioplastia intraluminal:
complicações e evoluções. Tomografia computadorizada e ressonância magnética:
quando utilizar. Bases eletrocardiográficas e etiológicas das arritmias. Arritmias
supraventriculares: etiopatogenia, fisiopatologia, critérios, diagnósticos, tratamento
farmacológico, ablação e cirurgia. Arritmias ventriculares: etiologia, fisiopatologia,
prognóstico, indicação de estudo eletrofisiológico, tratamento. Prolapso da valva
mitral: etiopatogenia, critérios diagnósticos, prognóstico tratamento.
Cardiopatia congênita acianótica com hiperfluxo/hipofluxo pulmonar: tipos de
manifestação clínica, diagnóstico, prognóstico, quando indicar tratamento cirúrgico.
Interpretação do Eletrocardiograma. Cardiopatia e Gravidez. Doenças hipertensivas
específicas da gestação. Miocardiopatia periparto. Emergências hipertensivas.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Choque: Repercussões para os Diversos Órgãos e Sistemas, Alterações
Hidroeletrolíticas e do Equilíbrio Acidobásico, Diagnóstico e Tratamento. Suporte
Nutricional em Cirurgia/Enteral e Parenteral. Politraumatismo geral e na gestação.
Abdômen Agudo não Traumático e Sepsis Abdominal geral e na gestante:
Diagnóstico e Tratamento. Parede Abdominal: Técnicas de Abertura e Fechamento,
Tratamento Cirúrgico de Hérnias Incisionais, Inguinais, Femorais, Crurais, Umbilicais
e Epigástricas. Hérnia de Hiato, Úlceras Gastroduodenais, Gastrites e Afecções
Biliopancreáticas: Inflamatórias e Neoplásicas, Diagnóstico e Tratamento.
Diagnóstico e tratamento de afecções. Colorretoanal: Divertículos, Neoplasias,
Hemorroidas, Fissuras, Abcessos e Fístulas. Emergências Vasculares Traumáticas e
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Não Traumáticas: Diagnóstico e Tratamento. Urgências
Urológicas Traumáticas e Não Traumáticas: Diagnóstico e Tratamento. Diagnóstico e
tratamento de complicações gastrointestinais, urológicas e vasculares em cirurgia
ginecológica. Laparoscopia eletiva e de urgência na mulher. Obstipação. Síndrome
do cólon irritável. Urgências Torácicas
Traumáticas e Não Traumáticas mais frequentes: Diagnóstico e Tratamento. Acesso
venoso profundo.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Estase venosa crônica de membros inferiores. Varizes de membros inferiores.
Obstrução arterial aguda. Traumatismo vascular. Obstrução arterial crônica.
Insuficiência vascular cerebral. Linfedema. Aneurismas arteriais. Fenômenos
vasculares funcionais. Síndrome do desfiladeiro cervical. Úlcera da perna.
Angiodisplasia. Vasculites. Métodos diagnósticos em cirurgia vascular: angiografia,
ultrassom, doppler.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Dor Torácica, Dor Abdominal e Cefaleias. Dor Lombar, Cervical e Lesões por Esforços
Repetitivos (LER). Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza Muscular. Febre:
Diagnóstico Diferencial e Conduta. Edema: Diagnóstico Diferencial e manejo.
Hipertensão Arterial Sistêmica. Insuficiência Cardíaca. Insuficiência Coronária.
Arritmias Cardíacas. Febre Reumática. Infarto Agudo do Miocárdio. Cor Pulmonale.
Parada cardiorrespiratória: conduta inicial. Anemias. Distúrbios da coagulação.
Trombose e Insuficiência Vascular Periférica, Úlceras de estase. Diagnóstico e
Manuseio das Afecções mais comuns da pessoa idosa. Avaliação e Diagnóstico das
Doenças Infecciosas: HIV/AIDS, Hepatites, Pneumonias, ITU, Tuberculose, Tétano,
Dengue, S. Mansônica, Sepsis, Endocardite Bacteriana e Parasitoses – Intestinais.
Diarreia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar. Afecções de Vias Aéreas
Superiores. Pneumonias. Asma por exposição profissional. Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica, Doença Profissional. Insuficiência Renal Aguda. Insuficiência
Renal Crônica. Obstrução das Vias Urinárias, Litíase. Lúpus Eritematoso Sistêmico.
Artrite Reumatoide. Doença Articular Degenerativa. Artrite Infecciosa. Diabetes
Mellitus. Doenças da Tireoide. Doença Vascular Cerebral. Viroses do Sistema
Nervoso Central: Meningites e Encefalites. Diagnóstico Precoce das Neoplasias mais
comuns: mama, ovário, testículo, pulmão, cólon, colo de útero, pele, próstata e
fígado. Dermatopatias mais comuns: infecciosas, alérgicas, irritativas e dermatoses
ocupacionais. Síndrome Convulsiva. Abordagem inicial dos principais problemas de
Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da
Saúde: cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção
das afecções prevalentes, saúde oral, visual em pessoas do sexo masculino e
feminino na faixa etária dos 40–80 anos. Síndromes Geriátricas. Demências Senis
(entre elas, o mal de Alzheimer, avaliação do teste de Minimental).
Conhecimento Específico: (10 questões)
A pele: estrutura, fisiologia e embriologia. Semiologia dermatológica: lesões
elementares. Noções
básicas de imunologia cutânea. Dermatopatologia.
Dermatoscopia. Erupções eczematosas. Erupções eritemato-escamosas. Erupções
eritemato-purpúricas. Erupções papulo-pruriginosas. Erupções
vésico-bolhosas. Distúrbios atróficos e escleróticos. Afecções queratóticas. Afecções
ulcerosas. Acne e erupções acneiformes. Hidroses. Tricoses. Onicoses. Discromias.
Lúpus eritematoso. Dermatomiosite. Esclerodermias e Doenças do tecido conectivo e
subcutâneo. Afecções vasculares. Afecções granulomatosas e inflamatórias não
infecciosas. Piodermites e outras infecções bacterianas. Doenças sexualmente
transmissíveis. Hanseníase, Tuberculose cutânea e outras
Micobacterioses. Micoses superficiais. Paracoccidioidomicose e outras micoses
profundas. Dermatoviroses. Leishmaniose tegumentar americana e outras
dermatoses zooparasitárias. Dermatoses metabólicas. Reações adversas às drogas.
Dermatoses por toxinas e venenos animais. Afecções hamartomatosas e neoplásicas
da pele. Afecções congênitas e hereditárias. Afecções por agentes mecânicos, calor
e frio. Fotodermatoses e Radiodermites. Afecções psicogênicas,
psicossomáticas e neurogênicas. Doenças dos lábios e cavidade oral. Dermatoses
ocupacionais. Dermatoses por imunodeficiência. Dermatoses em estados
fisiológicos: neonato, idoso, gestante. Afecções das mucosas. Dermatoses
paraneoplásicas. Terapêutica dermatológica.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Noções gerais das áreas médicas: clínica médica, cirurgia, psiquiatria, ortopedia,
cardiologia e conduta pericial. Doenças relacionadas ao Trabalho. Toxicologia
Ocupacional. Epidemiologia Descritiva e Analítica. Acidentes de Trabalho: bases
conceituais; tipos de acidentes; acidentes biológicos; medidas preventivas e
condutas; conduta previdenciária no município. Perícias em
Medicina do Trabalho. Avaliação de incapacidade laborativa e processos de
reabilitação profissional. Compatibilidade entre a deficiência física/mental e a
natureza das atividades a serem exercidas. Elaboração e implementação dos
diversos programas preventivos em saúde ocupacional. Visita técnica e análise
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ergonômica do posto de trabalho para estudo de nexo causal. Determinação social
do processo saúde/doença. Instituições públicas que atuam na área de segurança e
saúde do trabalhador. Agentes físicos ocupacionais e riscos à saúde. Agentes
químicos ocupacionais e riscos à saúde. Agentes biológicos ocupacionais e riscos à
saúde. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos, princípios da
ergonomia; riscos à saúde; carga de trabalho; organização do trabalho; trabalho sob
pressão temporal; novas tecnologias; automação, outros. Avaliação e controle de
riscos ligados ao ambiente de trabalho. Psicopatologia do trabalho. Câncer
ocupacional.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Hipotálamo e Hipófise: Diabetes insipidus, Pan Hipopituitarismo; Tumores
hipofisários secretantes; Tumores hipofisários não secretantes; Neuroendocrinologia.
Tireoide: Hipertireoidismo, Hipotireoidismo; Tireoidites, Carcinoma da tireoide;
Bócio. Paratireoide: Hipoparatireoidismo; Hiperparatireoidismo; Hipercalcemias.
Adrenal: Síndrome de Cushing; Insuficiência adrenal; Hiperplasia adrenal congênita;
Feocromocitoma; Hiperaldosteronismo; Hipoaldosteronismo; Tumores adrenais.
Gônadas: Hipogonadismo; Anomalias do desenvolvimento sexual; Hirsutismo;
Amenorreia; Ginecomastia. Pâncreas: Diabetes Mellitus; Cetoacidose diabética;
Coma hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico; Hipoglicemia. Obesidade;
Dislipidemias; Osteoporose; Climatério. Endocrinopatias na gestação, especialmente
Diabetes Mellitus e Tireoidopatias
Conhecimento Específico: (10 questões)
Esôfago: Esofagite de refluxo e hérnia de hiato, Tumores. Estômago e duodeno:
Gastrites, Úlcera péptica gastroduodenal. Hemorragia digestiva alta, Tumores.
Intestino delgado: má absorção intestinal, Doenças inflamatórias agudas intestinais,
Doenças inflamatórias crônicas intestinais, Patologia vascular dos intestinos,
Tumores. Intestino grosso: diarreia, constipação e fecaloma, doença diverticular dos
cólons, retocolite ulcerativa inespecífica, doença de CROHN, parasitoses intestinais,
tumores. Fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado, drogas e fígado, hepatite a
vírus (agudas e crônicas) hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia
hepática, tumores. Vias biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores.
Pâncreas: pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores.
Outras afecções do aparelho digestivo: esquistossomose mansoni, doenças de
chagas, peritonites, hormônios gastrointestinais, suporte nutricional em
gastroenterologia, imunologia do aparelho digestivo. Distúrbios funcionais do
aparelho digestivo: dispepsia, cólon irritável. Diagnose em gastroenterologia:
endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo. Provas funcionais: balanço de
gorduras, teste de Schiling, teste da D-Xilose, testes respiratórios.
Conhecimento Específico: (10 questões)
A importância das atividades preventivas. Cuidados gerais com o paciente em
medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial. cardiopatia
isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e valvulopatias; arritmias
cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva
crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar
intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera
péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréia; colelitíase e
colecistite; pancreatite; hepatites virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência
hepática crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica;
glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes
mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos;
distúrbios das glândulas suprarenais; distúrbios das glândulas paratireóides;
Doenças reumáticas: artrite reumatóide; espondiloartropatias; colagenoses; gota;
Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e
acidobásicos; Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária; Emergências clínicas; Ética e legislação profissional;
Psicologia médica; Farmacologia; Controle de Infecções Hospitalares; Medicina
baseada
em
evidências;
Intoxicações
exógenas;
Doenças
sexualmente
transmissíveis; Doenças neurológicas; AVC, polirradiculoneurites, polineurites,
doença periféricas; Doenças degenerativas e infecciosas do SNC; Emergências
psiquiátricas.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Ética médica e bioética. A importância das atividades preventivas. Cuidados gerais
com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão
arterial. cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e
valvulopatias; arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica e doença
pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos
pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e
parasitárias; diarréia; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites virais e
hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática crônica; Doenças renais: insuficiência
renal aguda e crônica; glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal; Doenças
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endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e
nódulos tireoidianos; distúrbios das glândulas suprarenais; distúrbios das glândulas
paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide; espondiloartropatias;
colagenoses; gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos e não-invasivos
de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clínicas; Psicologia médica;
Farmacologia; Controle de Infecções Hospitalares; Medicina baseada em evidências;
Intoxicações exógenas; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças neurológicas;
AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; Doenças degenerativas e
infecciosas do SNC; Emergências psiquiátricas.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Envelhecimento e Saúde no Brasil e no Município. Epidemiologia do Envelhecimento.
Teorias do Envelhecimento. Peculiaridades propedêuticas no indivíduo idoso.
Peculiaridades terapêuticas do indivíduo idoso. Envelhecimento Cerebral. Doenças
cerebrovasculares; Prevenção e Tratamento.
Comprometimento Cognitivo Leve. Doença de Alzheimer. Tratamento. Demências
degenerativas não Alzheimer; Tratamento. Demências potencialmente reversíveis;
Tratamento. Abordagem clínica e interprofissional das Demências. Diagnóstico
diferencial das Demências. Doença de
Parkinson e outros transtornos do movimento; Tratamento. Abordagem Clínica e
Interprofissional.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Fisiologia Obstétrica: Terminologia Técnica em Saúde Materno-infantil (Indicadores).
Ovulação e Fertilização. Fisiologia Placentária. Bacia Obstétrica. Líquido Amniótico,
Cordão Umbilical, Âmnio e Corion. Modificações Gravídicas Locais. Modificações
Gravídicas Gerais. Semiologia Obstétrica. Assistência Pré-Natal. Contrações
Uterinas. Relações Útero-Fetais. Fenômenos Mecânicos do Parto. Fenômenos
Plásticos do Parto. Assistência ao Parto. Partograma. Fórcipe
(aplicações
Simpson-Braun, Kielland e Piper). Puerpério normal. Lactação.
Contracepção no Puerpério. Alojamento Conjunto. Obstetrícia Patológica: Gestação
de alto risco (definição e linhas gerais da assistência). Patologias obstétricas.
Hiperêmese gravídica. Abortamento. Gravidez ectópica. Doença Trofoblástica
gestacional. Placenta prévia. Descolamento prematuro da placenta.
Ruptura uterina. Doença hemolítica perinatal (aloimunização pelo fator Rh).
Gravidez Múltipla. Pré-eclâmpsia. Ruptura prematura das membranas ovulares.
Prematuridade. Cesárea. Distócia funcional. Distócia de ombros. Assistência ao parto
pélvico. Infecção puerperal. Atonia uterina. Patologias clínicas e cirúrgicas. Diabetes
Mellitus. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Hipertensão arterial crônica. Anemias.
Cardiopatias e gravidez. Epilepsia. Vulvovaginites. Doenças sexualmente
transmissíveis. Sífilis. Hepatites. Infecção do trato urinário. Enteroparasitoses.
Papilomavírus na gestação (HPV). Dengue. Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV). Avaliação do bem-estar fetal.
Aplicação clínica e interpretação de cardiotocografia ante e intraparto. Aplicação
clínica de ultrassonografia em Obstetrícia. Aplicação clínica da Dopplervelocimetria
em Obstetrícia.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Exame laboratorial hematológico; Hematopoiese e células do sangue; As anemias
microcíticas e hipocrônicas; Anemias megaloblásticas; Anemia aplástica e doenças
relacionadas; Anemia falciforme e hemoglobinopatias associadas; Esferocitose
hereditária e outras anemias hemolíticas associadas com anormalidades da
membrana.
Conhecimento Específico: (10 questões)
HIV/AIDS: fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento do HIV; diagnóstico e tratamento
das infeções oportunistas relacionadas à AIDS. Tratamento das coinfecções
tuberculose e das hepatites associadas ao HIV/AIDS. Transmissão vertical do HIV.
Tratamento com drogas antirretrovirais e interações medicamentosas. Tuberculose:
fisiopatogenia,
diagnóstico
e
tratamento.
Coinfeção
HIV/Tb.
Interação
medicamentosa. Tuberculose multirresistente. DST: fisiopatogenia, diagnóstico e
tratamento. Sífilis, neurossífilis, gonorreia, HPV, úlcera genital, corrimento uretral ou
vaginal, endocervicite, epididimite, proctite. Transmissão vertical das DST.
Abordagem sindrômica. Hepatites: fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento das
hepatites virais tipo A, B, C. Transmissão vertical. Coinfecção HIV e hepatites B, C.
Interação medicamentosa. HTLV1 – fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento.
Coinfecção HIV e HTLV1. Transmissão vertical. Fisiopatogenia, diagnóstico,
tratamento e complicações das patologias. Meningites. Doenças meningocócicas.
Leptospirose. Leishmaniose: tegumentar e visceral. Doenças exantemáticas. Herpes
vírus. Citomegalovírus. Mononucleose infecciosa. Difteria. Malária. Diarreias:
bacterianas. Parasitoses Intestinais. Dengue. Doença de Chagas. Febre Amarela.
Esquistossomose. Cólera. Riquetsioses. Raiva. Tétano e tétano neonatal. Febres
purpúricas. Enteroviroses. Estafilococcias. Estreptococcias. Mononucleose infecciosa.
Hanseníase.
Cisticercose.
Pneumonias
atípicas.
Paracoccidioidomicose.
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Histoplasmose. Infecções Herpéticas. Citomegalovírus. Toxoplasmose. Infecção
hospitalar. Antibióticos, antifúngicos, antivirais. Sepse. Febre de origem
indeterminada. Imunizações. Endocardites infecciosas. Doenças Infecciosas
Emergentes. Difteria. Febre maculosa brasileira.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Anatomia e fisiologia do aparelho urinário. Anomalias congenitas do trato urinário.
Anomalias externas do trato urinário e da genitália. Infecções do trato urinário.
Litíase urinária. Glomerulopatias. Síndrome Nefrótica. Tubulopatias idiopáticas.
Anomalias obstrutivas no trato urinário. Distúrbios vasculares renais. Insuficiência
renal aguda e crônica. Síndrome Hemolítico Urêmico. Incontinência urinária e
enurese. Doenças sistêmicas com acometimento renal. Tumores do aparelho
urinário. Edema/diuréticos.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Cefaleias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do
sistema nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento.
Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças
desmielinizantes. Doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico.
Doenças dos músculos e da placa neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias.
Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das doenças
sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso. Urgências em
neurologia. Indicações e interpretação de:eletroencefalograma, eletromiografia,
líquido cefalorraqueano, neuroimagem, potenciais evocados.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Atendimento do recém-nascido (RN) na sala de parto. Cuidados com o RN de baixo
peso e normal. Asfixia perinatal. Distúrbios metabólicos do RN: hipoglicemia, RN
filho de mãe diabética, distúrbios do cálcio e magnésio, sódio e potássio e acidose
metabólica. Icterícia neonatal. Infecções congênitas, perinatais e neonatais.
Afecções cirúrgicas no período neonatal. Patologia do lactente e da criança.
Distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, choque, crise hipertensiva,
insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios:
afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático,
insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais.
Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação
aguda, diabetes mellitus,
hipo e hipertireoidismo, insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: coma,
distúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do
aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do trato urinário, insuficiência
renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. Distúrbios
onco-hematológicos: anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva,
leucemias e tumores sólidos, síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das
vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática. Doenças infectocontagiosas:
AIDS, diarreias agudas, doenças infecciosas comuns da infância, estafilococcias e
estreptococcias, infecção hospitalar, meningoencegalites virais e fúngicas, sepse e
meningite de etiologia bacteriana, tuberculose, viroses respiratórias. Acidentes:
acidentes por submersão, intoxicações exógenas agudas. Reanimação neonatal.
Alojamento conjunto. Bases práticas e fisiológicas do aleitamento materno.
Seguimento do recém-nascido prematuro nos primeiros anos de vida. Exame físico e
classificação do recém-nascido. Tocotraumatismos. Apneia do recém-nascido.
Anemia. Policitemia. Trombocitopenias. Distúrbios hemorrágicos. Uso de sangue e
derivados. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Síndrome do desconforto respiratório
neonatal. Pneumonia. Síndrome de aspiração meconial. Taquipneia transitória do
recém-nascido. Displasia broncopulmonar. Hipertensão pulmonar persistente
neonatal. Síndromes de extravasamento de ar. Distúrbios do metabolismo da
glicose. Recémnascido de mãe diabética. Distúrbios do metabolismo ácido-básico.
Infecções congênitas perinatais: sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalia,
hepatites, doença de chagas. Afecções cirúrgicas do período neonatal. Morte
cerebral no recém-nascido. Afecções do trato urinário. Afecções neonatais do trato
digestivo.
Enterite
necrosante.
Afecções
oftalmológicasdo
recém-nascido.
Retinopatia da prematuridade. Nutrição e avaliação nutricional do recém-nascido.
Princípios de ventilação mecânica neonatal. Ventilação não-invasiva no recémnascido: cpap. Terapia com surfactante exógeno. Afecções ortopédicas do recémnascido. Doença metabólica óssea do pré-termo. Afecções dermatológicas do
período neonatal. Erros inatos do metabolismo. Principais síndromes genéticas
neonatais. O recém-nascido de mãe dependente de drogas. Analgesia e sedação do
recém - nascido. Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal. Conceito de
risco e identificação de grupos de risco neonatal.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares. Anomalias de refração,
correção das ametropias, afecções da conjuntiva da córnea e da esclera: terapêutica
geral. Afecções do trato uveal: irites, iridiciclites e coroidites. Neuro-oftalmologia,
papiledema. Atrofia do nervo óptico e
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perimetria. Glaucomas: crônico, simples, congênito, agudo e secundário.
Estrabismo. Forias, paralisias oculares, esotropias e exotropias. Afecções do
cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Afecções da retina:
congênitas, traumáticas, distróficas, degenerativas inflamatórias e tumores.
Afecções da orbita: traumáticas, vasculares, inflamatórias e tumorais, cirurgia da
órbita, Manifestações oculares das afecções do sistema nervoso, semiologia da
pupila nas lesões do V Par, nas Lesões do simpático, afecções do sistema nervoso.
Afecções das pálpebras e sistema lacrimal. Manifestações oculares nas doenças em
geral: diabetes mellitus, retinopatia falciforme, hipertensão arterial, sífilis, AIDS,
rubéola, herpes zoster, herpes simples, hanseníase, em especial terapêutica
oftalmológica em geral: clínica e cirúrgica. Tracoma-epidemiologia, classificação da
OMS. Diagnóstico diferencial das conjuntivites neonatal. Método de Credé – Decreto
n.º 9.713 de 19/04/77. Teste do reflexo vermelho. Retinopatia da prematuridade
Conhecimento Específico: (10 questões)
Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação;
Introdução ao Estudo da Biomecânica; Biomecânica Localizada (MMSS, MMII e
Coluna); Embriologia Humana, Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica Óssea.
Consolidação e retardamento de consolidação das fraturas; Doenças Ósseas
Metabólicas, Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento;
Deformidades Congênitas; Exame Músculo-Articular; Osteomielites e Pioartrites;
Infecções Ósseas Específicas-tuberculose, lues, micoses; Tratamento de Sequelas de
Paralisia Infantil; Paralisia Obstétrica; Paralisia Cerebral; Cervicobraquialgias; Pé
Plano Postural; Afecções Ortopédicas Comunis da Infância; Pé Equinovaro
Congênito; Hallux Valgus; Lombalgia, Lombociatalgia e Hérnia Discal; Ecoliose;
Espondilolise e Espondilolistese; Epifisiolistese Proximal do Fêmur; Osteocondrites;
Moléstia de Perthes; Displasia Congênita do Qualdril; Tratamento das Artroses do
MMII; Ombro Doloroso; Tumores Ósseos; Fraturas Expostas; Fraturas de Escafóide;
Fraturas Luxações do Carpo; Fraturas do Punho (Fratura de Colles); Lesões
Traumáticas da Mão; Fraturas dos Ossos do Antebraço; Fraturas Supracondilianas do
Úmero na Criança; Fraturas e Luxações da Cintura Escapular; Fraturas do Úmero;
Fraturas e Luxações da Cintura Pélvica; Fraturas do Terço Proximal do Fêmur;
Fraturas do Colo do Fêmur na Criança; Fraturas Supracondilianas do Fêmur; Fratura
do Joelho; Lesões Ligamentares e Meniscais do Joelho; Fratura da Diáfise Tib ial e
Fraturas do Tornozelo; Fratura dos Ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em
Ortopedia e Traumatologia; Anatomia do Sistema Ósteo-Articular; Anatomia do
Sistema Muscular; Anatomia dos Vasos e Nervos; Anatomia Cirúrgica: vias de
acesso em cirurgia orto pédica e traumatológica.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Fisiopatologia do anel linfático do Waldeyer. Classificação clínica e etiológica das
amigdalites: agudas e crônicas. Tumores benignos e malignos da faringe. Patologias
da cavidade oral: estomatites; tumores da cavidade bucal. Glândulas Salivares:
parotidites; tumores benignos e malignos das glândulas salivares. Sinusites: quadro
clínico, sintomatologia, diagnóstico e tratamento. Rinites: quadro clínico,
sintomatologia, diagnóstico e tratamento. Tumores benignos dos seios paranasais.
Tumores malignos dos seios paranasais. Propedêutica instrumentada: endoscopia
nasal; laringoscopia com telescópio rígido; nasofibrolaringoscopia flexível;
estroboscopia. Laringites agudas e crônicas; tumores malignos e benignos da
laringe. Adenopatias cervicais. Avaliação da audição através dos métodos subjetivos
e objetivos: audiometria tonal; audiometria vocal; impedanciometrias; exame
otoneurológico; PEATE; emissões otoacústucas. Otites externas. Otites médias,
agudas e crônicas. Surdez. Otoneurologia. Noções de alergia. Noções de oncologia.
Noções de foniatria. Indicação e interpretação de exames complementares
relacionados à especialidade: tomografia computadorizada; ressonância magnética;
polissonografia. Política Nacional de Saúde Auditiva. Atividades cirúrgicas: Lábio:
biópsias; excisão de pequenos tumores; frenotomia. Boca: biópsias; excisão de
pequenos tumores. Língua: biópsias; frenectomia; excisão de pequenos tumores.
Glândulas Salivares: biópsia; litíase salivar; rânula ou mucocele. Faringe: biópsia;
drenagem de abscesso. Orelha externa: biópsias, remoção de corpos estranhos e
cerúmen; drenagem de abscessos; tumores restritos ao meato auditivo externo.
Orelha média: paracentese; tubo de ventilação. Nariz: pequenos procedimentos;
abscesso, hematoma, corpo estranho, biópsia, sinéquias; tamponamentos nasais;
fratura nasal.
Conhecimento Específico: (10 questões)
O Recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de
termo e o prematuro. Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN.
Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico diferencial e tratamento das infecções
congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia neonatal, anemia do prematuro, teste
de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. Reanimação ao
nascimento de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo.
Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento
materno, orientações alimentares para lactente, pré-escolar, escolar e adolescente.
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Restrições ao aleitamento materno. Imunização: calendário oficial de vacinação e
imunização em grupos de risco. Crescimento e desenvolvimento. Prevenção da
desnutrição e da obesidade: atenção integral à criança em idade escolar; assistência
individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: principais
problemas de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do uso
de drogas ilícitas. Afecções gastrointestinais: diarreia aguda e persistente,
tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença celíaca, constipação
intestinal, refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas
superiores: rinites, rinossinusopatias, otites, faringoamigdalites e laringites,
estomatites, síndrome da apneia obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de vias
aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, pneumonias, abordagem da
tosse aguda e persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral
aguda, diagnóstico da fibrose cística. Doenças infecciosas: celulites, doenças
exantemáticas, coqueluche, leptospirose, meningites, parotidite epidêmica, dengue,
influenza, candidíase, varicela, parasitoses intestinais, tuberculose, hanseníase,
hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças hematológicas:
doença falciforme, diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral,
anemia hemolítica por deficiência enzimática (G6PD), leucemia
linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura trombocitopênica idiopática (PTI),
coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato genitourinário: infecções do trato
urinário, glomerulonefrite difusa aguda, síndrome nefrótica idiopática, insuficiência
renal aguda, diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico das
imunodeficiências primárias e secundárias. Doenças reumatológicas: artrites e
artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência.
Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca precoce,
puberdade precoce, ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes mellitus tipo I
e tipo II. Doenças neurológicas: convulsões, meningites, transtorno do déficit de
atenção e hiperatividade, autismo. Problemas oftalmológicos mais comuns na
infância. Prevenção da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais
frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do RN, dermatite atópica,
dermatite seborreica, ptiríase alba, acne, micoses superficiais, dermatoviroses,
impetigo,
dermatozooparasitoses,
queimaduras,
urticária
e
angioedema.
Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial,
criança com sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas, endocardite
infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas. Diagnóstico precoce das neoplasias mais
comuns na infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em membros.
Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na
infância e adolescência. Problemas cirúrgicos mais comuns na infância e
adolescência. Hérnia umbilical, inguinal, inguinoescrotal, fimose, parafimose,
apendicite. Abuso e maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta.
Prevenção de acidentes na infância e adolescência.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Fisiologia e fisiopatologia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica.
Insuficiência respiratória.
Ventilação mecânica.
Exames subsidiários
em
pneumologia. Tumores benignos e malignos de vias aéreas superiores, árvore
brônquica, pulmões e pleuras. Metástases pulmonares. Pneumonias. Abscessos
pulmonares. Empiemas e derrames pleurais. Más formações congênitas das vias
respiratórias. Deformações torácicas. Traumatismos de tórax. Fístulas de árvore
brônquica. Patologias sistêmicas com repercussão respiratória. Pneumologia em
pacientes imunodeprimidos. Tuberculose pulmonar e pleural. Pneumoconiose.
Micoses Pulmonares.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Anatomia e fisiologia do cólon e do assoalho pélvico. Abscesso anorretal. Fístula
anorretal. Problemas relacionado as colostomias e ileostomia. 5. Doença
hemorroidária. 6. Fissura anal. Doença diverticular dos cólons. Retocolite ulcerativa.
Doença de Crohn. Câncer do cólon reto e anus. . Condutas terapêuticas. Alteração
do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável.Interpretação do exame físico.
Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. . Quadro
clínico e diagnóstico. Terapêutica. Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento
Conhecimento Específico: (30 questões) Anatomia e fisiologia do cólon e do
assoalho pélvico. Abscesso anorretal. Fístula anorretal. Problemas relacionado as
colostomias e ileostomia. 5. Doença hemorroidária. 6. Fissura anal. Doença
diverticular dos cólons. Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn. Câncer do cólon reto
e anus. . Condutas terapêuticas. Alteração do hábito intestinal. Síndrome do
intestino irritável.Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. . Quadro clínico e diagnóstico.
Terapêutica. Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento
Conhecimento Específico: (10 questões)
História da Psiquiatria: as revoluções conceituais no campo da saúde mental.
Políticas de saúde mental no Brasil e no Mundo. Psiquiatria Social. Epidemiologia dos
Transtornos mentais. Psicopatologia geral: as funções psíquicas e suas alterações.
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Psicopatologia especial: entidades clínicas e nosologia psiquiátrica. Psiquiatria
Geriátrica com ênfase em quadros demenciais e depressão. Transtornos Psiquiátricos
da gestante e abordagem farmacológica. Transtornos Mentais decorrentes do Uso de
Substâncias Psicoativas. CID-10: criança, adolescente, adulto e idoso. Terapêutica
psiquiátrica (criança, adolescente,adulto e idoso): Psicofarmacologia; Psicoterapia;
Abordagem psicossocial; Reabilitação psicossocial; Emergências psiquiátricas.
Psiquiatria infantil: noções gerais.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Radiologia e ultrassonografia do aparelho digestivo, esôfago, processos
inflamatórios, úlcera, neoplasias, varizes, divertículos, hérnia de hiato,
megaesôfago, estômago e duodeno. Patologias não neoplásicas, úlcera péptica e
neoplasias. Intestino delgado: distúrbios funcionais, doenças inflamatórias e
intestinais, enterite regional, síndrome de má-absorção e neoplasias. Cólon:
patologia não neoplásica, pólipos e neoplasias malignas, colite isquêmica, RCUI,
diverticulose, diverticulite. Fígado, vias biliares e vesícula biliar, pâncreas, sistema
porta, linfáticos. Radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões. Radiologia
e ultrassom do trato urinário. Técnicas de exames. Anomalias do trato urinário.
Enfermidades Infecciosas. Hidronefrose. Litíase. Processos expansivos. Radiologia
em ginecologia. Histerossalpinografia. Radiologia do abdômen agudo, síndromes
inflamatórias, obstrutivas, vasculares perfurativas e traumáticas. Radiologia do
sistema osteoarticular. Doenças ósseas metabólicas. Lesões traumáticas ósseas e
articulares. Tumores ósseos. Processos inflamatórios ósseos e articulares.
Ultrassonografia pélvica. Ultrassom abdominal e de parede abdominal. Ultrassom
transvaginal e Ultrassom transvaginal com Doppler. Ultrassom obstétrico. Ultrassom
das mamas. Ultrassom de tórax, tireoide, região inguinal. Ultrassom
musculoesquelético. Ultrassom morfológico em obstetrícia. Ultrassom obstétrico com
perfil biofísico. Dopplervelocimetria em obstetrícia e ginecologia. Dopplervelocimetria
periférica. Ultrassom em pediatria (transfontanela, quadril e abdominal).
Conhecimento Específico: (10 questões)
Legislação, diretrizes atuais da política; Estado e Política Social no Brasil.
PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da
Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 Criação do NASF. Sistema Único de Saúde (SUS). Diagnóstico Comunitário,
Dinâmica e Participação de Comunidade. O Agente Comunitário de Saúde. Atenção
Básica à Saúde. Atribuições do ACS. Política Nacional de Promoção à Saúde. Política
Nacional de Humanização. MÉDICO – PSF Abordagem da família: criança,
adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família; promoção à saúde; vigilância
epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e atividade física;
obesidade; avaliação de risco cardiovascular; tabagismo/dependências químicas.
Sinais e Sintomas mais freqüentes na prática clinica: cefaléia; dores
muscular-esquelético; lombalgia; dispepsia funcional; diarréia; transtornos
ansiosos; depressão. Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento normal
em baixa estatura; desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura;
anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito; pneumonias; desidrata
ção. Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite
reumatóide; osteoporose; insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular
cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do
homem: próstata; distúrbios do aparelho genito urinário. Atenção ao idoso:
doença alzheimer; doença de parkinson; prevenção de quedas e fraturas.
Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação;
parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério;
planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do
SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria
Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família;
Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF. PROJETO DE ATENÇÃO
ÀS URGÊNCIAS – SAMU MÉDICO REGULADOR INTERVENCIONISTA
Suporte avançado de vida em Emergências Clinicas; Suporte avançado de vida no
trauma; Emergências Clínicas; Emergências Pediátricas; Emergências obstétricas;
Imobilização/ Remoção/ Transporte; Acidentes com múltiplas vítimas; Emergência
SAMU-192; Estados de choque: etiologia e quadro clinico; Abordagem Primária e
secundária do atendimento Incial a Vítimas com alterações clínicas ou
traumatizadas;
Atendimento
em
situações
de
emergência:
fraturas,
politraumatismo, traumatismo craniano encefálico, queimaduras, hemorragias (veno
sa e arterial) e dores tóraco abdominias; Estados de coma de glasgow: conhecer a
etiologia, prever e oferecer assistência adequada às necessidades diagnosticadas
e realizar a prescrição de enfermagem; Atendimento a vítima de parada
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cardiorespiratória; Escala de trauma; Feridas; Paciente crítico e risco iminente de
morte; Atividades e funções dos membros da equipe; Atenção ao recém-nascido;
Psicopatologia: alterações do pensamento, percepção, memória, atividade,
afetividade (humor) e (linguagem); Transtornos: esquizofrênicos, afetivos,
neuróticos, de personalidades (psicopatas), alcoolismo e toxicomanias; Emergências
Psiquiátricas; Atendimento Às necessidades humanas básicas; Deontologia, Ética e
Bioética.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Amiloidose. Anatomia e fisiologia de sistema musculoesquelético. Artrite reumatoide.
Artrites infecciosas e reativas. Artrites microcristalinas. Aspectos éticos na prática
médica reumatológica. Displasias óssea e articular. Doença de Behçet. Doença de
Paget. Doença mista do tecido conjuntivo e síndrome de superposição. Doenças
osteometabólicas. Síndromes dolorosas regionais.
Doenças sistêmicas com manifestações articulares. Enfermidades da coluna
vertebral. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. Epidemiologia das
doenças
reumáticas.
Escleroses
sistêmicas
e
síndromes
relacionadas.
Espondiloartrites. Exame clínico do paciente reumático. Febre reumática. Síndrome
da fibromialgia. Imunogenética das doenças reumáticas. Interpretação dos principais
exames de imagem para avaliação das doenças reumáticas. Interpretação dos
principais exames laboratoriais para avaliação das doenças reumáticas. Lúpus
eritematoso sistêmico. Mecanismo de ação e efeitos colaterais das drogas utilizadas
em reumatologia. Mecanismo de ação e efeitos colaterais dos medicamentos
biológicos utilizados em reumatologia. Mecanismos envolvidos no desenvolvimento
da autoimunidade. Mecanismo etiopatogênicos da dor e inflamação. Miopatias
inflamatórias idiopáticas. Neoplasias articulares. Osteoartrite. Osteonecroses.
Reabilitação e condicionamento físico para pacientes reumáticos. Sarcoidose.
Síndrome de Sjogren. Síndrome dos anticorpos antifosfolípides. Vasculites
sistêmicas.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Anatomia do trato urinário e genital; Exame físico do trato urinário.; Calculose
urinária; Diagnóstico por imagem de patologias do trato urinário e genital;
Traumatismo urogenital; Urgências urológicas não traumáticas; Doenças
sexualmente transmissíveis; Tumores do trato urinário e genital; Uropediatria,
principais afecções cirúrgicas urológicas na infância; Hiperplasia benigna da
próstata; Litíase urinária; Infecções do trato urinário e genital; Tuberculose
urogenital; Patologias do cordão espermático e bolsa testicular; Infertilidade
masculina; Disfunção erétil; Distúrbios neuromusculares de bexiga e incontinência
urinária; Endourologia; infertilidade masculina e disfunção erétil.
Conhecimento Específico: (10 questões)
Ultrassonografia geral abdominal e pélvica; Física médica; Ultrassonografia
ginecológica e obstétrica; Ultrassonografia do sistema musculoesquelético;
Ultrassonografia intervencionista - biópsia de próstata, de tireoide e punções
guiadas. Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – Estratégia
de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde
1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; Código de Ética Médica;
Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória;
Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis
e não transmissíveis.
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