
 
Nível Superior 

 
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. 
PORTUGUÊS: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e 
secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções 
(expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); registro formal ou informal da linguagem; 
relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, homonímia e paronímia); 
implícitos; coesão e coerência. Morfossintaxe: Classes de palavras (classificação, flexão e emprego na 
oração); Articulação de elementos textuais: colocação pronominal, regência e concordância nominal e 
verbal, crase; Relação de sentido no interior do período composto por coordenação e subordinação.  
Ortografia, acentuação gráfica e pontuação.  
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM AOS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE - Assistente Social, Auditor em 
Serviços de Saúde, Biomédico, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial, Cirurgião 
Dentista – Endodontista, Cirurgião Dentista – Estomatologista, Enfermeiro, Enfermeiro do trabalho, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (Cardiologia, Clínica Médica, Colposcopista, 
Dermatologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Geriatra, Ginecologista, Infectologista, 
Neurologista, Obstetra, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra, 
Tisiopneumologista, Urologista, do Trabalho, do Trafego, Regulador e Urgentista), Nutricionista, 
Psicólogo, Sanitarista, Terapeuta Ocupacional, Cirurgião Dentista (HMPA), Enfermeiro (HMPA), Médico – 
Anestesista (HMPA), Médico – Cardiologista (HMPA), Médico – Cirurgião Geral (HMPA), Médico – 
Obstetra (HMPA), Médico – Ortopedista (HMPA) e Médico – Pediatra (HMPA). 
 
Saúde Pública: Plano Municipal de Saúde de Paulo Afonso, Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e 
Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). 
Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases 
Operacionais. Sistema Municipal de Saúde Paulo Afonso. Organização da estrutura física e funcional. 
Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006.. Plano Municipal de Saúde e Fundo 
Municipal de Saúde (Paulo Afonso). Indicadores de Saúde de Paulo Afonso. Doenças endêmicas de 
acordo com o perfil nosológico/ epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen, 
turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, 
diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, 
ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e vulvovaginites. 
 
ADMINISTRADOR 
Gestão Organizacional: principais teorias da administração, modelos de organização, hierarquia e 
autoridade, competências gerenciais, elementos das organizações, eficiência, eficácia e efetividade; 
processo decisório, ética, negociação, planejamento (estratégico, tático e operacional), comunicação, 
elaboração de relatórios, gestão de projetos, processos organizacionais, estruturas organizacionais, 
departamentalização e descentralização, divisão do trabalho, controle gerencial; técnicas de elaboração 
de cenários, Matriz SWOT, BSC, inovação administrativa e aprendizagem organizacional; Sistemas 
Integrados de Gestão (ERP), workflow e workgroup; Contabilidade pública: Campo de aplicação; 
legislação básica (Lei n.º 4.320/64 e Decreto 93.872/86); receita e despesa pública; receitas e despesas 
orçamentárias e extra-orçamentárias; plano de contas; sistemática dos eventos; balanços financeiro, 
patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei n.º 4.320/64. 
Administração Financeira e Orçamentária: sistema financeiro nacional, meios de pagamento, tesouraria, 
análise de investimentos, planejamento e controle financeiro, orçamentos, projeções de resultados. 
Administração de Materiais: análise e previsão de estoque, controle de estoques, custos, lote econômico, 
periodicidade de aquisição, estoque de segurança, sistemas de ressuprimento, planejamento de 
necessidades de material, sistema ABC, racionalização e avaliação de estoques, inventário e 
movimentação de estoques, gestão física e classificação de material, administração de compras, 
distribuição e transporte. Organização Sistemas e Métodos: organogramas; estrutura para rotina e para 
inovações; atividades de linha e assessoria; análise de processos; técnicas de planejamento e controle 
de projetos; gráficos de organização, de fluxo ou de processo; arranjo físico - layout. Administração 
mercadológica: Planejamento estratégico empresarial voltado para o mercado. Pesquisa de mercado. 
Análise dos ambientes interno e externo. Segmentação de mercado. Estratégias de Marketing. Marketing 
de Serviços. Gestão do Relacionamento com Cliente. Responsabilidade Social. Sistemas de Informação 
Gerencial. Administração de Vendas. Recursos Humanos: planejamento de recursos humanos e análise 
de cargo, recrutamento e seleção, análise de desempenho, planos de benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, recompensas e remuneração, benefícios sociais, direitos dos empregados, segurança e 
saúde, relações trabalhistas, motivação, liderança, poder, trabalho em equipe. Legislação institucional: 
amplo conhecimento da Lei 4769/65, do Decreto 61934/67 e do Código de Ética Profissional do  
Administrador e da Lei no 8.666 de 21/06/93. Definições da Ética; campo ético; moral, moralidade, 
amoralidade e imoralidade; problemas morais e problemas éticos;2. Princípios constitucionais de 
natureza ética: moralidade, impessoalidade, probidade (Lei 8.429/92) e publicidade. Dos crimes contra a 
Administração Pública(Lei 8.137/90 (define crimes); Administração pública: conceito; natureza; fins e 
princípios.; Os poderes e deveres do administrador público. uso e abuso do poder. Poderes 
administrativos. Atos administrativos: fatos e atos da Administração Pública. atos de direito privado 



praticados pela Administração. atributos do ato administrativo. espécies de atos administrativos. 
motivação do ato administrativo. invalidação dos atos administrativos. Teoria dos motivos 
determinantes. revogação, anulação e convalidação do ato administrativo. Serviços Públicos: conceito. 
Classificação. Regulamentação e controle. Requisitos e direitos do usuário. Competência para a 
prestação do serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Serviços delegados a particulares: 
concedidos; permitidos e autorizados. Convênios e consórcios. Contratos de gestão. Administração 
direta. Administração Indireta: autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista; 
fundações instituídas pelo poder público. Entidades paraestatais.  Licitação. Princípios e finalidade. 
Objeto.obrigatoriedade. dispensa. Inexigibilidade: conceitos e hipóteses. Modalidades e tipos de 
licitação. Homologação e adjudicação, anulação e revogação. Contratos administrativos. Conceitos, 
princípios, aspectos gerais, cláusulas necessárias, formalização, execução, alterações, dissolução e 
extinção. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços. Revisão. Prorrogação e renovação 
do contrato. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores., 10.520/2002, LC nº 123/2006 (art. 44) 
Decreto Federal 5.504/05, Leis Federal 8.987/95 e 11.079/04 12 Convênios e Outros repasses. Dos 
crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e contra as finanças públicas. 
Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle. Controle interno e externo, 
controle prévio, concomitante e posterior. Orçamento Público Conceito; Processo orçamentário: plano 
plurianual; lei de diretrizes orçamentárias; lei orçamentária anual. Orçamento fiscal, da seguridade 
social e de investimentos. Princípios orçamentários. Classificação orçamentária: classificação 
institucional; funcional– programática; econômica; por fonte de recursos. Normas legais aplicáveis; 
Princípios orçamentários; Créditos adicionais; Aspectos gerais sobre a execução do orçamento. 
Contabilidade Pública – Conceito; Campo de aplicação; Objeto da Contabilidade Pública; Regime 
contábil; Estágios de execução da receita e da despesa; Restos a pagar; Despesas de exercícios 
anteriores. Receita e Despesa – Receita; Conceito; Classificação da receita pública; Categoria 
econômica; Estágios da receita; Dívida ativa; Receita Extra-Orçamentária. Despesas; Conceito; 
Classificação; Categoria econômica; Estrutura programática da despesa; Estágios da despesa; Dívida 
flutuante e fundada; Despesa Extra-Orçamentária. Plano de contas e Sistemas Contábeis; Regras para 
classificação das contas; Estrutura do plano de contas; Balanços públicos – Conceitos; Balanço 
orçamentário; Balanço financeiro; Balanço patrimonial; Demonstração das variações patrimoniais. Lei 
4.320/64. CONTROLE INTERNO: Controles Internos (COSO): definição, objetivos, componentes e 
limitações de efetividade; Relação entre objetivos e componentes; Ambiente de Controle: integridade e 
ética, Governança Coorporativa, filosofia gerencial, estrutura organizacional, política e procedimentos de 
recursos humanos e registros.  
 
ADVOGADO 
DIREITO CONSTITUCIONAL - A Constituição Federal de 1988 e a Constituição Estadual. Princípios fundamentais. 
Poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Revisão constitucional. Supremacia da Constituição. 
Controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos: difuso e concentrado. Ação de inconstitucionalidade. 
Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade face à Constituição Federal e Constituição Estadual. 
Organização dos Poderes. Mecanismos de Freios e contrapesos. Estado democrático de direito. Sistema orçamentário. 
Princípios constitucionais orçamentários. Lei orçamentária. Fiscalização financeira e orçamentária. Sistemas de 
controle da execução orçamentária interno e externo. Tribunais de Contas. Poder Legislativo Municipal. Estrutura e 
organização. Funcionamento e atribuições. Prerrogativas, direitos e incompatibilidade dos vereadores. Processo 
legislativo Municipal. Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida provisória. 
Poder Executivo Municipal. Eleição do Prefeito. Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, processo, julgamento, 
perda do mandato, prerrogativa e direitos. Princípios constitucionais do regime jurídico dos servidores públicos, civis e 
militares. Acessibilidade aos cargos, estabilidade, equiparações e vinculações, Aposentadorias, Pensões e suas 
aplicabilidades, Regime Previdenciário dos servidores Públicos, normas gerais, cálculos de benefício. Contratação 
temporária, exercício de mandato eletivo, demissão e reintegração. Os direitos e garantias fundamentais. Direitos 
individuais e coletivos. Direitos sociais. Das garantias constitucionais, princípio da igualdade, legalidade, direito 
adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a proteção jurisdicional e as garantias de ordem criminal. Os remédios 
constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito de petição, habeas data e mandato de 
injunção. Eficácia de normas infraconstitucionais do sistema constitucional anterior. Princípio da recepção. Disposições 
constitucionais gerais e disposições transitórias. DIREITO ADMINISTRATIVO - Administração pública. Conceito, 
natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de polícia. Atos administrativos. Requisitos: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. 
Procedimento administrativo. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e auto-
executoriedade. Contratos administrativos: Peculiaridades, Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-
financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. Cláusulas 
essenciais. Licitação Pública: Princípios e finalidade; Objeto; Obrigatoriedade; Dispensa; Inexigibilidade; Procedimento: 
edital, convite, recebimento da documentação e propostas, habilitação, julgamento das propostas, adjudicação e 
homologação, anulação, revogação, impugnações e recursos. Modalidades de licitação pública: concorrência, tomadas 
de preços, convite, concurso e leilão. Registros cadastrais. Servidores públicos: Competência para organizar o 
funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Direito dos servidores. Vencimentos e vantagens pecuniárias, remuneração. 
Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições funcionais. Responsabilidade: administrativa, civil e criminal. Meios de 
punição: seqüestro, perdimento e confisco de bens, enriquecimento ilícito, abuso de autoridade. Responsabilidade civil 
do administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de reparação de dano e ação regressiva. 
Recursos administrativos. Pedido de reconsideração. Prescrição administrativa. Espécies de processo administrativo. 
Princípios informadores. Fases do processo administrativo. Sindicância. DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Da jurisdição 
e da ação. Das partes e dos procuradores. Da capacidade processual: dos deveres das partes e dos seus 
procuradores. Da responsabilidade das partes por dano processual. Das despesas e das multas. Ministério Público. 
Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da Justiça. Da competência: internacional, interna, funcional e territorial. Da 
modificação da competência. Da declaração de incompetência. Dos prazos. Disposições gerais. Da verificação dos 



prazos e das penalidades. Da comunicação dos atos. Disposições gerais. Das cartas. Das citações. Das intimações. 
Das nulidades. Da distribuição e do registro. Do valor da causa. Do procedimento ordinário. Petição inicial. Requisitos. 
Do indeferimento da petição inicial. Da resposta do réu. Disposições gerais. Da contestação. Das exceções. Da 
incompetência. Dos recursos. Disposições gerais. Apelação, agravo de instrumentos, embargos infringentes, embargos 
de declaração. Da ordem dos processos no tribunal. Da execução em geral: das partes, da competência, do 
inadimplemento do devedor, do título executivo, da responsabilidade patrimonial, das disposições gerais e da 
liquidação de sentença. Execução contra a fazenda pública. Embargos do devedor. Ação de desapropriação. Ação 
popular. Mandado de segurança. Ação de despejo contra a fazenda pública. DIREITO PENAL - A norma: conteúdo, 
fontes. A anterioridade da lei penal: histórico e importância. A lei penal no tempo: irretroatividade e retroatividade da lei 
penal. Compreensão de lei mais benigna. Leis intermediárias e temporárias. Tempo do crime. A lei penal no espaço. 
Princípios gerais. Conceito de território e Extraterritorialidade. Sentença penal estrangeira. Lugar do crime. Tipos de 
ação penal: pública e privada. Ação penal pública condicionada. A queixa e a representação. Crimes contra a fé 
pública: moeda falsa, falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsidade documental. Crimes contra a 
administração pública: crimes contra a administração pública praticados por funcionários, crimes contra a 
administração pública praticados por particulares. CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), Lei 9.424/96 (FUNDEF), LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LRF), DECRETO-
LEI 201/67 (Crimes de Responsabilidade), LEI 10.028/2000 e LEI 8.429/92 (Improbidade Administrativa).  LEI 4.320/64: 
Orçamento público: O orçamento na Constituição Federal de 1988, Evolução do Orçamento Público, Os Princípios 
Orçamentários, O Orçamento-programa, O Processo Orçamentário, A Execução Orçamentária, A Avaliação 
Orçamentária; Receita pública: Conceito, A Receita Orçamentária, Classificação da Receita Orçamentária, Receita 
Extra-orçamentária, Estágio da Receita Pública; Despesa pública: Conceito, Despesa Orçamentária, Classificação da 
Despesa Orçamentária, Despesa Extra-orçamentária, Estágio de Despesa Pública, Contabilização da Despesa 
Pública; Os restos a pagar; despesas de exercícios anteriores; licitação: Conceito, Legislação Aplicada, Edital, 
Modalidades de Licitação, a execução orçamentária na administração federal: O Sistema Integrado de Administração 
Financeira SIAF, Os Documentos da Execução Orçamentária, O Plano de Contas, A Tabela de Eventos, Roteiros de 
Contabilização, O Ambiente de Processamento da Execução Orçamentária, INVENTÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: Material Permanente, Material de Consumo. TOMADAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS: Prazos, 
Documentos, Responsáveis. 
 
ANALISTA DE MERCADO 
Ética e responsabilidade no setor público; Controle de processos e gestão da qualidade: conceitos, 
indicadores, métodos, práticas consagradas, implementação, gerenciamento, auditoria e reflexos sobre a 
organização; Administração de material: previsão, custos, níveis, classificação, controle e avaliação de 
estoques, armazenamento e movimentação de material, compras, distribuição e transporte; Finanças 
públicas: orçamento público, receitas e despesas públicas, contabilidade governamental, patrimônio, 
inventário, escrituração, balanço e levantamento de contas, licitações, contratos e convênios. 
Reavaliação de ativos: procedimentos e efeitos no resultado. Demonstrações contábeis: Balanço 
Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Origens e Aplicações de 
Recursos, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa. Notas 
Explicativas, Parecer de Auditores e Relatório da Administração: conceito, tipo de informação fornecida, 
características, obrigatoriedade e periodicidade. Demonstrações Consolidadas: princípios, normas e 
técnicas de consolidação. Inflação e seu Efeito Sobre os Relatórios Contábeis: conceito de itens 
monetários e itens não monetários, correção monetária e elaboração de relatórios em moeda de poder 
aquisitivo constante. Avaliação de Ativos: valores de entrada e saída, custo histórico, custo histórico 
corrigido, custo corrente, custo corrente corrigido, valor de liquidação, valor realizável líquido, fluxo de 
caixa descontado. Investimentos: equivalência patrimonial. Contabilidade Pública: Conceito. Campo de 
aplicação. As funções da contabilidade. Estrutura organizacional contábil: centralizada, descentralizada e 
integrada. O sistema de informação contábil. Regras da Lei 4.320/64, da Lei Complementar 101/00 e do 
Decreto Lei 200/67 aplicadas à Contabilidade Pública. As demonstrações contábeis da Lei 4.320/64. 
Princípios fundamentais de contabilidade e sua aplicação à contabilidade pública. Reconhecimento das 
receitas e despesas públicas. Escrituração contábil, registro das operações típicas. Balanços e 
levantamento de contas. Relações intra-governamentais. Consolidação das demonstrações.  Formas de 
gestão dos recursos financeiros: princípio da unidade de tesouraria. Gestão por Fundos Especiais. 
Adiantamentos. Contabilidade dos fundos especiais. Dívida pública: conceito, objetivo, classificação e 
capacidade de endividamento. Sistema Orçamentário: Plano Plurianual.  Diretrizes orçamentárias. 
Orçamento anual: conceito.  Princípios orçamentários. Aspectos políticos, jurídicos, econômicos e 
financeiros do orçamento. Conteúdo do orçamento-programa. Classificações orçamentárias da receita e 
da despesa pública de acordo com a Lei 4.320/64 e as Portarias e Resoluções que regulamentam a 
matéria. Processo orçamentário: Elaboração da proposta orçamentária. Análise Microeconômica - 
Determinação das Curvas de Procura. Curvas de Indiferença. Equilíbrio do Consumidor. Efeitos Preço, 
Renda e Substituição. Elasticidade da Procura. Fatores de Produção. Produtividade Média e Marginal. Lei 
dos Rendimentos Decrescentes e Rendimentos de Escala. Custos de Produção no Curto e Longo Prazos. 
Custos Totais, Médios e Marginais, Fixos e Variáveis. Firma no Curto e Longo Prazos. Elasticidade da 
Oferta. Estrutura de Mercado: Concorrência Perfeita, Concorrência Imperfeita, Monopólio, Oligopólio. 
Dinâmica de Determinação de Preços e Margem de Lucro. Padrão de concorrência. Análise de 
Competitividade. Análise de Indústrias e da Concorrência. Vantagens Competitivas. Cadeias e Redes 
Produtivas. Competitividade e Estratégia Empresarial. Análise Macroeconômica - Sistemas de Contas 
Nacionais. Sistema de Contas Nacionais no Brasil. Análise de Determinação da Renda - Macroeconomia 
Neoclássica: curva de oferta de produto e de demanda de trabalho, teoria quantitativa da moeda e o 
equilíbrio de pleno emprego. Modelo keynesiano simples, o modelo IS-LM e o modelo keynesiano 
completo. Abordagem de expectativas racionais. Determinantes do consumo e do investimento. Análise 
de política monetária e fiscal em economias fechadas e abertas sob diferentes regimes 
cambiais.Dinâmica Econômica. Funções da Moeda. Conceitos de Oferta e Demanda Monetária. Taxa de 



Juros. Sistema Financeiro Nacional. Instrumentos de Política Monetária. Teorias da Inflação. Crescimento 
Econômico: modelos de crescimento exógeno e endógeno. Economia do Setor Público - Conceito de bem 
público. Funções governamentais. Conceitos gerais de tributação. Tendências gerais da evolução do 
gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e 
operacional e resultado primário. “Curva de Laffer monetária” e o financiamento através de 
senhoriagem. Noção de sustentabilidade do endividamento público. Evolução do déficit e da dívida 
pública no Brasil a partir dos anos 80. Previdência Social. Sistema tributário. Federalismo. Privatização e 
regulação no Brasil. Economia Brasileira - Evolução da economia brasileira e da política econômica desde 
o período do “milagre econômico”. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-
Plano Real: concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999. Economia 
Internacional - Teoria do Comércio Internacional: Vantagens Comparativas, Modelo Heckscher-Ohlin; 
Comércio e Desenvolvimento; Regimes Cambiais: fixo, flutuante e regimes intermediários; Balanço de 
Pagamentos: estrutura, saldos e formas de financiamento; Instrumentos de Política Comercial: tarifas, 
subsídios e cotas; Globalização, blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de 
comércio exterior; O Mercado de Capital Global; Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC.  
Matemática Financeira 
Regra de três simples e composta, percentagens. Juros simples e compostos: capitalização e desconto. 
Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de 
amortização de empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de 
financiamento, empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Taxas de retorno, 
taxa interna de retorno. 
 
ARQUITETO 
PROJETO DE ARQUITETURA: Conceitos básicos sobre projeto arquitetônico; Métodos e técnicas de 
desenho e projeto; Programa de necessidades físicas das atividades, incluindo organograma, fluxograma 
e diagrama de acessos; Funcionalidade, flexibilidade e adaptabilidade dos edifícios; Estudos de 
viabilidade técnico-financeira; Informática aplicada à arquitetura; Controle ambiental das edificações 
(térmico, acústico e luminoso); Legislação ambiental e urbanística aplicada ao projeto arquitetônico; 
Projetos complementares: especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico (instalações 
elétricas e hidrossanitárias; elevadores; ventilação/exaustão; ar condicionado; telefonia; prevenção 
contra incêndio). PROGRAMAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: 
orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-
financeiro. PROJETO URBANO: Conceitos básicos sobre urbanismo e paisagem; Métodos e técnicas de 
desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico, de geoprocessamento e de informática 
aplicada ao urbanismo; Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; 
Sistema viário (hierarquização, dimensionamento e desenho); Sistemas de infra-estrutura de 
parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, 
coleta e tratamento de esgotos, coleta e destinação de resíduos sólidos); Acessibilidade de pessoas 
portadoras de deficiências e edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050; 
Paisagismo, áreas verdes e arborização urbana. PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA: Conceitos básicos 
sobre planejamento e gestão urbana; Estatuto da cidade (Lei Federal nº. 10.257/2001 e posteriores 
alterações); Instrumentos de gestão urbana (como planos diretores, análise de impactos ambientais 
urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos e zoneamento 
ambiental); Legislação urbanística e ambiental federal, estadual e municipal aplicada à gestão urbana 
como Lei Municipal de Uso Ocupação do Solo – LUOS e a Lei do Parcelamento do Solo Urbana (Lei 
Federal nº. 6766/1979 e posteriores alterações); Sustentabilidade urbana (agenda habitat e agenda 
21); Conservação integrada do patrimônio natural e construído municipal. LEGISLAÇÃO E PERÍCIA: 
normas técnicas e legislação profissional. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e 
utilidades da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de direitos: 
seguridade social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras drogas e redução 
de danos; Aids: formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e tratamento; DST: formas de 
transmissão e tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da 
Saúde. Lei da Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS – Sistema único de assistência social. Papel do 
serviço social no CAPS. Noções básicas de Doenças Mentais. Regulamentação da Profissão do Assistente 
Social. Código de Ética do Assistente Social. História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. 
Instrumentos e Técnicas de Serviço Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas 
Educacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); 
Política Nacional e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a 
administração como prática do Serviço Social;  Serviço Social: prática de ajustamento ou transformação 
social;. Conhecimento das campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde 
pública e sua legislação;  
 
AUDITOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e campo de 
atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração de denuncia; 
Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: forma de repasse 
de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de atenção básica; Utilização de Recursos 
Federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle. Noções de planejamento estratégico. 
Habilitação para gestão no SUS. Programa saúde da família. Programa saúde da mulher. Programa 



saúde de criança. Programa de saúde bucal. Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa 
de controle da tuberculose. Programa de controle da hanseníase. Documentos oficiais: Constituição 
Brasileira na área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética Medica; Código de Ética 
de Enfermagem; Código de Ética de Odontologia; Código de Ética de Farmácia; Lei 866/93; 
Procedimentos para Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; Procedimentos de liberação de 
Atualização de Internação Hospitalar; Procedimentos de liberação de Autorização de Procedimento de 
Alta Complexidade. Sociedade e Saúde: Políticas de Saúde, Epidemiologia aplicada à Administração de 
Serviços de Saúde e Economia aplicada à Saúde. Quantificação dos Problemas de Saúde Estatística Vital 
e Sistemas de Informação em Saúde. Administração e Comportamento Organizacional Teoria Geral da 
Administração, Comportamento Organizacional, Administração de Recursos Humanos, Ética e Legislação, 
Administração de Recursos Financeiros e Marketing em Serviços de Saúde. Planejamento dos Serviços 
de Saúde; Planejamento em Saúde, Auditoria em Serviços de Saúde e Avaliação dos Serviços de Saúde. 
Administração da Produção nos Serviços de Saúde; Administração da Produção nos Serviços de Saúde, 
Planejamento Físico nos Serviços de Saúde. Visitas a Serviços de Saúde. Aspectos ético-legais da 
Auditoria Hospitalar. Tipos de Auditoria. Perfil do Auditor. Auditorias em Contas Hospitalares Glosas 
Importância do Serviço de Atendimento ao Cliente. Importância do Serviço de Enfermagem. Importância 
do Serviço de Faturamento. Auditoria em Operadoras de Planos de Saúde: tabelas, contratos, etc. 
Normas Gerais para Auditoria em Hospitais e Planos de Saúde. Estágio em Setores de Controladoria. 
 
AUDITOR FISCAL 
Normas de auditoria independente: normas relativas a pessoas do auditor, à execução do trabalho e ao 
parecer. Ética Profissional e Responsabilidade Legal. Normas Brasileiras para o exercício da Auditoria 
Interna: independência, competência profissional, âmbito de trabalho, execução do trabalho e 
administração do órgão de auditoria interna. Finalidades e Objetivos da Auditoria Governamental. 
Abrangência de atuação. Formas e Tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas relativas à 
opinião do auditor. Relatórios e pareceres de Auditoria: Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Avaliação de 
controles internos. Materialidade, relevâncias e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Eventos ou 
transações subseqüentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação.  
Interpretação das informações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das Demonstrações 
Contábeis. Normas de auditoria governamental: normas gerais, normas para o trabalho de campo de 
auditorias financeiras, normas para apresentação de relatórios de auditorias financeiras e de recursos 
humanos. Relatórios e pareceres de auditoria. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime. 
Campo de Aplicação. Legislação básica (Lei N° 4.320/64, Decreto 93.872/86, Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LC 101/00). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e 
Despesas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas. Plano de 
Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, despesa, receita, resultado e compensação. Balanço 
financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei N° 4.320/64. 
Relatório resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Novos conceitos advindos da Lei de Responsabilidade Fiscal: Receita Corrente 
Líquida, Empresa Estatal Dependente. Administração Pública: Governo e sistemas de governo. Estado: 
conceito e evolução do Estado moderno. O aparelho de Estado nas democracias liberais. A emergência 
da questão social como campo de intervenção do Estado. Finanças Públicas, Planejamento e Orçamento 
Governamental: objetivos, metas, abrangência, e definição de Finanças Públicas. Visão clássica das 
funções do Estado, evolução das funções do Governo. Instrumentos e recursos da economia pública 
(política fiscal, regulatória e monetária). Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo 
finalidade, natureza e agente. O financiamento dos gastos públicos - tributação e equidade. Incidência 
tributária. Os princípios teóricos da tributação: tipos de impostos; progressividade, regressividade e 
neutralidade. Orçamento Público: conceitos e princípios orçamentários; orçamento tradicional, 
orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamentoprograma. Tópicos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário; 
limites para despesas de pessoal; limites para dívida; mecanismos de transparência fiscal. MATEMÁTICA 
FINANCEIRA:JUROS SIMPLES: Juro ordinário, comercial e exato; Taxa percentual e unitária: nominal, 
proporcional e equivalente; Prazo, taxa e capital médios; Montante; Valor atual; Desconto comercial e 
racional; Equivalência de capitais. JUROS COMPOSTOS: Taxa proporcional, equivalente, efetiva e 
nominal; Convenção linear e exponencial; Montante; Valor atual; Desconto racional; Equivalência de 
capitais; Anuidade ou rendas certas. Sistemas de Amortização. Rendas Certas.  
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração pública, Conceito, natureza e fins, Princípios básicos: 
legalidade, moralidade, finalidade e publicidade, Poderes administrativos: vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar, regulamentador e de polícia, Atos administrativos. Requisitos: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela 
administração. Procedimento administrativo. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, 
imperatividade e auto-executoriedade. Restrições funcionais. Responsabilidade: administrativa, civil e 
criminal. Meios de punição: seqüestro, perdimento e confisco de bens, enriquecimento ilícito, abuso de 
autoridade. Responsabilidade civil do administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. 
processo administrativo Princípios informadores. Fases do processo administrativo. Sindicância.  lei 
complementar 101/2000 - Receitas e Despesas na LRF: conceitos, definições e limites; Das operações 
de crédito; Dos restos a pagar; Da transparência, Controle e Fiscalização; Da economia e consolidação 
das contas; Dos relatórios exigidos pela LRF; Das prestações de contas. TRIBUTÁRIO E SISTEMA 
TRIBUTÁRIO NACIONAL: Competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 
legislar sobre Direito Tributário. Limitações do Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário. 
Competência Tributária. Sistema Tributário Nacional. Princípios Gerais.   Código Tributário Nacional. 



Teoria da Recepção.  Taxas. Contribuições de Melhoria. Empréstimos Compulsórios. Contribuições 
Sociais (COFINS, PIS, CPMF) Contribuições incidentes sobre a folha de salários), Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico. Contribuições no Interesse de Categorias Profissionais ou 
Econômicas. Imposto sobre a Renda. Imposto sobre Produtos Industrializados. Imposto sobre o 
Comércio Exterior. Imposto sobre Operações Financeiras. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 
O SIMPLES. Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Impostos dos Municípios. Repartição das 
Receitas Tributárias. Tributo. Conceito. Natureza Jurídica e Espécies.  Legislação Tributária. Leis 
Complementares. Leis Ordinárias. Medidas Provisórias. Leis Delegadas. Tratados e Convenções 
Internacionais. Decretos Legislativos do Congresso Nacional. Resoluções do Senado Federal. Decretos. 
Normas Complementares.  Vigência. Aplicação. Interpretação e Integração da Legislação Tributária.  
Relação Jurídica Tributária: Elementos Estruturais. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato 
Gerador. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. 
Responsabilidade Tributária: Conceito. Responsabilidade dos Sucessores, de Terceiros e por Infrações.  
Crédito Tributário. Conceito. Lançamento: Modalidades. Hipóteses de Alteração. Suspensão da 
Exigibilidade do Crédito Tributário: Modalidades. Extinção do Crédito Tributário: Modalidades. 
Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Isenção. Anistia. Garantias e Privilégios do Crédito 
Tributário.  Administração Tributária: Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. DIREITO 
CONSTITUCIONAL: A Constituição Federal de 1988. Princípios fundamentais. Poder constituinte 
originário e poder constituinte derivado. Revisão constitucional. Supremacia da Constituição. Controle da 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos: difuso e concentrado. Ação de inconstitucionalidade. 
Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade face à Constituição Federal e Constituição 
Estadual. Organização dos Poderes. Mecanismos de Freios e contrapesos. Estado democrático de direito. 
Os direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Das garantias 
constitucionais, princípio da igualdade, legalidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa 
julgada, a proteção jurisdicional e as garantias de ordem criminal. Os remédios constitucionais: habeas 
corpus, mandado de segurança, ação popular, direito de petição, habeas data e mandato de injunção. 
Direito constitucional internacional. Eficácia de normas infraconstitucionais do sistema constitucional 
anterior. Princípio da recepção. Disposições constitucionais gerais e disposições transitórias. Constituição 
do Estado de Pernambuco, de 1989 CONTABILIDADE GERAL: Normas Brasileiras de Contabilidade 
Resoluções  CFC 750/93, 751/93 e 774/94. Normas Profissionais Resolução CFC nº 803/96. Lei nº 
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade. Patrimônio. 
Conceito contábil e componentes patrimoniais. Itens  Patrimoniais. Ativo, Passivo e Situação Patrimonial 
Líquida. Equação Patrimonial e suas variações. Representação gráfica dos estados patrimoniais. 
Conceitos de capital:  (social ou nominal, próprio, de terceiros, total à disposição da entidade, capital 
realizado e a realizar e autorizado). Diferença entre capital e patrimônio. Escrituração contábil. Conceito 
de Débito e Crédito. Contas Contábeis natureza e sua movimentação. Métodos de escrituração.  
Lançamentos contábeis: conceito, funções e elementos essenciais. Principais Livros Contábeis. Atos e 
fatos administrativos: conceito, classificação e diferença entre ato e fato administrativo. Receitas e 
Despesas – conceitos, contabilização, classificação e tratamento contábil. Resultado com Mercadorias, 
Produtos e Serviços. Apuração, composição e contabilização do custo de mercadorias, produtos e 
serviços vendidos. Apuração do Resultado Líquido do Exercício. Normas e Princípios Contábeis aplicáveis 
a apuração do Resultado. Distribuição e Destinação do Resultado do Exercício. Tratamento dos 
Estoques. Conceitos contábeis aplicados e Principais Contas. Controle, Critérios de Avaliação de 
Estoques e Tratamento de Perdas. Tratamento de Valores a Receber de Curto e de Longo Prazo. 
Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados, Procedimentos de Avaliação e Provisões Aplicáveis. 
Tratamento de Receitas e Despesas Antecipadas. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e 
Procedimentos de Avaliação. Tratamento de Valores a Pagar de Curto e de Longo Prazo. Principais 
Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Tratamento de Ativos 
Permanentes. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação e 
Provisões Aplicáveis. Tratamento do Patrimônio Líquido. Principais Contas, Conceitos Contábeis 
Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Demonstrações Contábeis Obrigatórias. Conceitos, 
Composição, Forma de Evidenciação, Importância, Finalidade, Estrutura e Forma de Apresentação. 
 
BIOMÉDICO  
Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade; limpeza de 
material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de amostras. Bioquímica - 
determinações bioquímicas; determinações enzimaticas; determinações das provas funcionais; 
elelioforese na bioquímica clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos vermelhos; 
estudo dos glóbulos brancos; estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia - meios de 
cultura; esterilação; coloração; coproculturas; orofaringeo (cultura do material); geniturinário (cultura 
de material); hemoculturas; antibiograma. Imunologia - reações de precipitação; reações de 
aglutinação; reações de hemolose; imunoensaios (técnicas). Parasitologia - protozoários intestinais; 
helmintos intestinais; hemoparasitas; parasito dos tecidos; tecnícas laboratoriais. Urpanalise - 
caracteristicas físicas; pesquisa dos componentes anormais; sedimentoscopia. Parte Prática - 
Bacteriologia; cultura de urina, cultura das secreções orofaringeo; hemocultura. Técnicas sorologicas; 
precipitações; reações de hemoaglutinação. Parasitologia; métodos direto; sedimentação; conceituação. 
Bioquímica - determinações dos componentes orgânicos do sangue; determinações dos componentes 
inorgânicos do sangue; determinações das enzimas de imoportância química. Provas funcionais - função 
renal; função hepática; tolerância à glicose. Uroanalise - exame sumário. Hematologia - hemograma; 
eritrograma; leucograma. 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM AOS CARGOS DE CIRURGIÃO DENTISTA 



 
PATOLOGIA ORAL – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; 
Cárie dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões pré-malígnas 
e malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-
odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e 
bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos 
da prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos 
gerais de vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, 
analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; 
Pacientes especiais fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das 
emergências médicas no consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-
dentista.. DENTÍSTICA – Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, 
isolamento relativo e absoluto  do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de 
coroa clínica, cirurgia de cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais 
dentários: resina composta, ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados 
na proteção do complexo pulpar; Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; 
Exodontia; Acidentes e complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; 
Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-facial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem 
como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia pré-protética; Instrumental cirúrgico; 
Anestesiologia. RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em odontologia; Conceito e física das 
radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos biológicos dos RX; Técnicas 
radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; Interpretação radiográfica das 
patologias orais; Novos métodos em imagenologia odontológica.BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA – 
Métodos de controle de infecção e esterilização; Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO – 
Fundamentos de oclusão e dos movimentos mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das 
disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética 
odontológico. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – BUCO MAXILO FACIAL 
Princípios da cirurgia e exodontia; Anestesia local; Cirurgia pré e pósprotética; Cirurgia de dentes 
inclusos; Regeneração e reparação dos tecidos; Incisões e deslocamentos da pele e da mucosa; Cirurgia 
ortognática; Comunicações bucossinusal e buconasal;Deformidades dentofaciais; Tumores da cavidade 
bucal; Traumatologia oral e maxilofacial; Infecções da cavidade bucal; Distúrbios temporomandibulares 
e dor facial; Reiplantes , transplantes e Implante dentários; Cistos da cavidade oral e das estruturas 
anexas; Acidentes e complicações da exodontia, profilaxia e tratamento; Tratamento cirúrgico das lesões 
orais patológicas; Anatomia aplicada a odontoestomatologia; Anatomia (neurologia; osteologia; 
artrologia; miologia; angiologia); Fraturas e traumas; Antibioticoterapia em cirurgia buco maxilo-facial; 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA 
ENDODONTIA – Topografia da cavidade pulpar e do periápice; Estrutura do complexo dentino-pulpar, 
desenvolvimento, elementos estruturais e função pulpar; Etiopatogenia, métodos e técnicas de exames, 
diagnóstico e plano de tratamento na endodontia, caracteristicas, classificação e tratamento das 
alterações pulpares e periapicais; Intervenções endodônticas: isolamento, técnicas de instrumentação 
manual e preparo automatizado, medicações utilizadas na terapia endodôntica, instrumental utilizado 
em endodontia; Proteção do complexo dentino-pulpar; Traumatismo dental e dento-alveolar: diagnóstico 
e tratamento, alterações da polpa dental, tratamento conservador da polpa dental, pulpectomia 
apexificação, alterações patológicas no periápice, tempos operacionais do tratamento dos canais 
radiculares, exame microbiológico dos canais radiculares, obturação canais radiculares, tratamento dos 
dentes traumatizados, clareamento dos dentes com alterações de cor, cirurgia em endodontia, seleção 
de casos para tratamento dos canais radiculares (Fatores relacionados com o estado geral do paciente, 
fatores relacionados com o doente e estrturas adjacentes). 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ESTOMATOLOGISTA 
ESTOMATOLOGIA -  Noções básicas de estomatologia, Terapêutica medicamentosa de doenças 
estomatológica (como prescrever a atestar), tratamento das manivestações estomatológicas antes, no 
decorrer e depois de quimio e radioterapia, Xerostomia, Síndrome da ardência bucal, Halitose, Síndrome 
de Stogren, Hepatites, Doença de Chagas, AIDS, Patologia óssea, Crescimento teciduais (neoplasias 
renignas, processos proliferativos não-neoplásticos, cistos e tecidos moles, glossite romboidal mediana, 
actinomicose, cervico – facial, parotidites, neoplassias de glândulas salivares, leucemias), Lesões vesico-
bolhosas, Lesões erosivas e ulcerativas da mucosa bucal, alterações de cor da mucosa bucal e dos 
dentes,biosegurança,metodos de auxilio de diagnostico, lesões fundaentais e Método de diagnóstico. 
 
CONTADOR 
Contabilidade: Conceito, Campo de Aplicação, Usuários. Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, 
Passivo, Patrimônio Líquido. Equação Patrimonial e suas variações. Representação Gráfica dos Estados 
Patrimoniais. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Fatos Contábeis e Respectivas Variações  
Patrimoniais. Contas Contábeis: natureza e sua movimentação. Escrituração: Lançamentos Contábeis: 
Conceito, Funções e elementos essenciais. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de 
Escrituração. Erros de Escrituração e suas correções. Critérios de Avaliação dos Estoques. Provisões 
Aplicáveis. Tratamento de Receitas e Despesas Antecipadas. Balancete de Verificação. Balanço 
Patrimonial: Obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das 
Contas, Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo. Elaboração do Balanço Patrimonial de acordo com a Lei 



n.° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).  Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, 
Características e Elaboração de acordo com Lei n.° 6.404/76. Apuração da Receita Líquida, do Custo das 
Mercadorias Vendidas e dos Lucros: Bruto, Operacional. E Não-Operacional do Exercício, do Resultado do 
Exercício antes e depois da Provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o 
Lucro. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR: Conceito e elaboração em 
conformidade com a Lei 6.404/76. DFC: Demonstração do Fluxo de Caixa. Análise das Demonstrações 
Contábeis. Auditoria – Normas Profissionais e Técnicas do Conselho Federal de Contabilidade. Perícia – 
Normas Profissionais e Técnicas do Conselho Federal de Contabilidade. 
Contabilidade Pública: - Noções Gerais; A Fazenda Pública; A Contabilidade Pública. Patrimônio Público: - 
Conceito; Aspectos Qualitativos; Aspectos Quantitativos. Gestão Pública: - Conceito; Obtenção e 
Aplicação de Recursos Financeiros; Exercício Período Administrativo; Regime de Caixa e Competência. 
Planejamento e Orçamento Público: - Conceito; Princípios Orçamentários; Elaboração do Orçamento; 
Créditos Adicionais. Receitas Públicas: - Conceitos; classificação; Estágios da Receita; Dívida Ativa.  
Despesas Públicas: - Conceito; classificação das Despesas Públicas; Licitação Pública; Restos a Pagar. 
Plano de Contas e Escrituração: - Objeto; Estrutura. Balanços e Prestação de Contas: - Conceito; 
Balanços Gerais; Apuração de Resultado; Prestação e fiscalização das contas governamentais. Lei de 
Responsabilidade Fiscal: - Fundamentos; Objetivos. Legislação Básica (Lei nº.4320/64). Receita de 
Despesa Pública: Conceito, Classificação Econômica e Estágios.  Receitas e Despesas Orçamentárias e 
Extra-Orçamentárias : Interferências Passivas e Mutações Ativas, Plano de Contas Único. Registros 
Contábeis de Operações típicas em Unidades Orçamentárias ou Administrativas. Sistemas: 
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensação. Inventário: Material Permanente e de Consumo. 
Balanço e Demonstrações das variações Patrimoniais exigidas pela Lei 4.320/64. Lei de Licitações 
Públicas 8.666/93 e alterações. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.  
 
ENFERMEIRO/ENFERMEIRO(HMPA) 
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. Programa 
nacional de imunização:calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio.Atenção á saúde da 
criança: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças gastrointestinais, 
doenças respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, 
doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de 
enfermagem em clínica cirúrgica(período pré, trans e pós operatório). O processo de enfermagem 
(avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no cuidado ao 
paciente: princípios e práticas de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na saúde e na 
doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, 
diretrizes e legislação; vigilância epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância 
sanitária.Planejamento e programação de saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, 
IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e 
emergências obstétricas.Assistência de enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes 
mellitus:crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. Traumatismo cranioencefálico.Acidentes 
com animais peçonhentos. Administração em enfermagem.Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e 
administração de medicamentos.Desinfecção , antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e 
equipamentos .Limpeza hospitalar. 
 
ENFERMEIRO (A) DO TRABALHO 
Ética e legislação do exercício da enfermagem profissional. Assistência de enfermagem em Saúde da 
Criança – puericultura, AIDPI, criança feliz, teste do pezinho, suplementação de ferro e vitamina A. 
Assistência de enfermagem à saúde da mulher (planejamento familiar, pré-natal de baixo risco, 
puerpério, aleitamento materno, prevenção de câncer do colo de útero e mama). Assistência de 
enfermagem em clínica médica - programa de hipertensão e diabetes. Assistência de enfermagem à 
saúde do adolescente. Infecções sexualmente transmissíveis/ AIDS. Assistência de enfermagem à saúde 
do idoso. Assistência de enfermagem em Saúde Mental. Programa de imunização (calendário de 
vacinação da secretaria estadual de saúde do estado da Bahia, rede de frio, vias de administração). 
Assistência de enfermagem a doenças crônico - Degenerativas. Assistência de enfermagem à saúde do 
trabalhador. Assistência de enfermagem nas urgências e emergências (primeiros socorros, crises 
hipertensivas, distúrbios glicêmicos). Doença de notificação compulsória, doenças endêmicas de acordo 
com o perfil nosológico/ epidemiológico do Município. 
Lei do exercício profissional; entidades de classe; código de ética profissional; bioética; problemas éticos 
e deontológicos no exercício de Enfermagem. Sistematização do cuidado de enfermagem: plano de 
assistência de enfermagem. Processo de Enfermagem do Trabalho junto a saúde do trabalhador: 
atribuições do enfermeiro. Importância da atuação da Enfermagem do Trabalho na equipe 
multiprofissional. Aspectos básicos da assistência de enfermagem médico-cirúrgica, saúde e doença, 
conceitos, causas de doenças e métodos de tratamento. Assistência de enfermagem no pré, e pós-
operatório do paciente cirúrgico. Assistência de enfermagem em urgências e emergências. Atuação do 
Enfermeiro do Trabalho na ocorrência de acidentes do trabalho e emergências. Assistência de 
enfermagem durante o pré-natal, pré-parto e parto. Aleitamento materno. Conceituação de Enfermagem 
do Trabalho, atribuições e atividades da equipe de Enfermagem do Trabalho. Políticas e diretrizes para a 
saúde do trabalhador no Brasil. Legislação geral e específica que orienta as ações de saúde e controle 
das doenças dos trabalhadores. Serviço especializado em Segurança do trabalho (SESMT): organização, 
implantação, execução, custeio e exames obrigatórios. Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO): planejamento, implantação, execução, custeio e exames obrigatórios. 
Administração e Planejamento dos Serviços de Saúde do Trabalhador. Riscos Ambientais: agentes 



físicos, químicos, biológicos e mecânicos, riscos ergonômicos e demais riscos de acidentes. Fisiologia do 
Trabalho e Ergonomia: análise ergonômica em saúde do trabalhador. Doenças relacionadas com o 
trabalho. Enfermagem do Trabalho no controle de riscos e das doenças profissionais. Acidente de 
Trabalho: conceituação, causa dos acidentes, análise dos acidentes, estatísticas. Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes (CIPA): organização, composição, registro, mandatos, reuniões, competências, 
cursos para cipeiros. Vigilância epidemiológica: Conceito, definição, histórico, bases e métodos. 
Doenças de notificação compulsória. Atuação da equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica. 
Prevenção e controle das doenças transmissíveis / DSTs / HIV. Programa Nacional de Imunizações.  
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Análise do solo para avaliação de fertilidade; Calagem adequada nos solos; Conservação do solo; 
Eliminação das barreiras químicas e camadas compactadas que limitam o desenvolvimento das raízes; 
Conhecimento de algumas regras complementares sobre época e modo de aplicação de fertilizantes; 
Controle Biológico de pragas; Hidroponia; Controle fitossanitário das plantas. Manejo Agropecuário: 
Levantamento e cadastro de glebas para o uso eficierlte da propriedade agrícola; estabelecimento de 
planos de vacinação dos animais da fazenda: bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. Caracterização 
das principais doenças in ecto-contagiosas dos animais da fazenda (bovinos, equinos, suínos, caprinos e 
ovinos). Elaboração de projeto para fins de crédito rural. Manejo e alimentação dos animais da fazenda. 
Agricultura: Biologia reprodutiva, classificação taxionômica e principais práticas culturais do milho, 
feijão, arroz, algodão e mandioca. Planejamento básico para a implantação de áreas de plantio com as 
culturas do milho, feijão, arroz, algodão e mandioca, inclusive a seqüência das operações do cultivo; 
tipos de plantio, consorciação, colheita e armazenamento dos produtos dessas culturas. Rotação de 
culturas. Principais caracteres agronômicos das culturas do milho, da mandioca, do feijão, do arroz e do 
algodão. Métodos de melhoramento das culturas do milho, da mandioca, do feijão, do arroz e do 
algodão. Tecnologia de Sementes: caracterização dos processos de dormência e quiescencia dos órgãos 
vegetais, como perpetuação das espécies. Esquematização dos modelos pró-controle de qualidade das 
sementes, interrelacionados com sistemas de amostragem, consoante as regras para análise de 
semente. Eventos deterioráveis das sementes, asso- ciados com períodos de pós-colheita e suas 
subsequentes recomendações. Exigências edafo-climáticas, culturais e de inspeção dos campos de 
produção de sementes. Modelos conjugados indicativos de processamento técnico-científico, pró-
viabilidade das espécies de sementes. Horticultura: Métodos vegetativos de propagação de plantas. Poda 
das plantas frutíferas. Cultura do coco: cultivares, produção e seleção de mudas. Cultura dos citros: 
cultivares, produção e seleção de mudas. Cultura do alho: cultivares e época de plantio. Cultura do 
tomate: cultivares e clima. Fitossalidade: Importância do receituário agronômico para o comércio e uso 
de defensivos agrícolas. Métodos culturais, físicos, biológicos e por comportamento para o controle de 
pragas agrícolas. O advento dos juvenóides ou inseticidas de ação fisiológica como uma alternativa 
moderna de controle de pragas da agricultura, na perspectiva da preservação dos agroecossistemas e da 
qualidade dos alimentos. Principais pragas do milho, do feijão caupi e do arroz em condições de campo e 
de armazenamento e as medidas preventivas de controle de incidências danosas desses produtos 
alimentícios estocados. Principais doenças das culturas do algodão, da banana, do coco, do caju, do 
mamão, da manga, do milho, do feijão e do sorgo. Princípios básicos de controle de doenças das 
plantas. Irrigação: Princípios de irrigação e drenagem, Irrigação Localizada, Drenagem Agrícola, Relção 
Àgua – solo – planta, Fruticultura tropical, Ecologia vegetal, Manejo e conservação do solo, Culturas 
tropicais. Apicultura: Sistema de produção em apicultura, Biologia da abelha, Técnico de manejo em 
apicultura.  
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e estoques, análise de 
contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, aço e 
concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. Projetos 
e execução de instalações elétricas em canteiros de obras e edificações (inclusive noções de segurança). 
Alvenaria; Revestimento; Pinturas e pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e 
serviços. Orçamentos: Composição de custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas 
físico-financeiros. Canteiros de obras; construção e organização. Execução de estruturas em concreto, 
madeira e aço (inclusive noções de impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações 
prediais de água, esgoto, eletricidade e telefone. Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas 
sépticas, sumidouros e valas de infiltração (segundo normas da CPRH).  Noções de projetos e execução 
de pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e elaboração 
de orçamentos públicos. 
 
ENGENHEIRO DE PESCA 
Engenharia de Pesca: Aqüicultura; Biotecnologia Animal e Vegetal; Fisiologia Animal  e Vegetal; 
Economia e Extensão Pesqueira; Ecossistemas Aquáticos; Ética e Legislação; Oceanografia e Limnologia; 
Gestão Empresarial e Marketing; Gestão de Recursos Ambientais; Investigação Pesqueira; Máquinas e 
Motores; Meteorologia e Climatologia; Microbiologia; Navegação; Pesca; Tecnologia da Pesca; Tecnologia 
de Produtos da Pesca. Programa de cultivo em Tanque-Rede: Aspectos Bioecológicos, 1Ictiológica; 
Anátomo: Fisiologia dos peixes, Divisão do corpo dos peixes, Orgãos dos sentidos, Sistema respiratório, 
Sistema circulatório, Sistema digestório, Sistema excretor, Reprodução natural, Temperatura do corpo. 
Características da Tilápia do Nilo: Regime alimentar, Maturação sexual. Tipo de desova, Local de desova, 
Tempo de cultivo, Tamanho comercial. Hidrologia dos Açudes: Constituintes das Águas dos Açudes: 
Gases, Íons inorgânicos, Substancias orgânicas, Substancias particulares  -Inorgânica – Orgânica. 
Variações Hidrológicas: Luz, Temperatura, pH, Alcalinidade total, Dureza total, Transparência da água, 



Condutividade elétrica, Salinidade, Nutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S), Gases (02, C02, N2, amônia), 
Turbidez da água.  Estrutura Biológica da Água dos Açudes: Classificação dos organismos, Plâncton, 
Necton, Neuston, Pleuston, Perifiton, Bentons, Psamon. Fotossíntese; Macrófitas Aquáticas; Métodos e 
Cuidados na Coleta de Água; Sendimentos Limnicos; Aeração Artificial: Tipos de aeradores, Quantidade 
por área. Identificação de Problemas e Controles: Problemas de resíduos, Eutrofização da água, 
Predadores, Invasores, Doenças de peixes, Equipamentos: Medidores de oxigênio; pH; salinidade e 
condutividade, etc., Unidades de medidas, Interpretação de resultados.  
 
ENGENHEIRO ELÉTRICO 
Dispositivos e Circuitos Eletrônicos: Descrição física dos semicondutores; Junção P-N; Diodos 
semicondutores; Diodos ⇒ (zener, fotodiodo, túnel, LED, PIN); Transistor de junção bipolar; Tenções 
reversas e de ruptura em transistores; Configurações de transistores; Classes de Amplificadores; Corte e 
saturação em transistores; Transistor multi-emissor; Fototransitor; Transistor de efeito de campo; 
Multivibradores; Schmitt trigger; Amplificadores Operacionais; Circuitos com amplificadores operacionais 
(básicos); Características do 741; e Circuitos Integrados básicos.  
Circuitos Digitais: Variáveis lógicas; Circuitos lógicos com diodos e transistores; Família de circuitos 
integrados (TTL, ECL, DTL e DCTL); Lógica seqüencial (dois níveis, flip-flop); Estados internos, equações 
de estado; Tabela de fluxo; Análise de circuitos seqüenciais; Contadores básicos (incrementador e 
decrementador); Multiplexadores; Demultiplexadores; e Temporizadores. Circuitos de Potência: Diodos e 
transistores de chaveamento; Fontes chaveadas; Transistores bipolares de potência e mosfet de 
potência; Inversores; Fontes reguladas; Choppers; Tiristores de potência (SCR, TRIAC, DIAC); 
Osciladores; Circuitos de disparo de tiristores; Circuitos de acionamentos de reles; e Reles de 
sobrecorrente. Sistema de Controle: Circuitos básicos de controle utilizando o CI 555; Introdução à 
realimentação; Análise de servo-sistemas lineares; Teoria geral da estabilidade; Método do lugar das 
raízes e das respostas em frequência; Critérios de qualidade; Terminologia de controle de processo; 
Análise e compensação; Teoremas de Liapunov; Métodos de Zubov e aplicações aos sistemas de 
controle; Sistemas de controle de sinal amostrado; e Descrição pelas equações de diferenças e por 
transformadas. Microprocessadores: Visão geral do computador; Conjunto de instruções de máquina; 
Pilhas de memória; Microprocessadores do tipo 8086 e 8088; Estrutura e endereçamento do 8086 a 
8088; Noções do chip’s 8282, 8286, 8284 A, 2716 e 2142; O microprocessador do tipo 6800; Modos de 
endereçamento do 6800; Controle de dispositivos periféricos; Interrupções; Configuração básica de um 
Microcomputador; e Redes de computadores, topologias e características. Projetar, implementar 
sistemas elétricos computadorizados, de controle e automação e de comunicações.  
Sistemas Trifásicos. Ligação em estrela e em triângulo. Potência e fator de potência. Componentes 
simétricos. Seqüências positiva, negativa e zero. Cálculos de curto-circuito. Representação de sistemas 
de potência. Sistema por unidade. Usinas geradoras de energia elétrica: hidroelétricas e termoelétricas. 
Fontes alternativas de energia: solar, eólica, biogás, célula de combustível. Turbinas. Linhas de 
transmissão de energia elétrica: características mecânicas e elétricas. Sistemas de distribuição de 
energia elétrica. Fatores de demanda, diversidade e carga. Fluxo de potência. Matrizes de admitância. 
Substações. Equipamentos e arranjos típicos. Disjuntores, barramentos, seccionadores, pára-raios, 
transformadores de força e para instrumentos. Proteção de sistemas elétricos. Aterramento de sistemas 
elétricos. Máquinas elétricas. Geradores e motores de corrente contínua e alternada. Máquinas sincronas 
e assincronas. Medição de grandezas elétricas. Tarifas de energia elétrica. Conservação de energia. 
Qualidade da energia elétrica. Segurança das instalações elétricas. Os órgãos do Setor Elétrico 
Brasileiro: ANEEL, ONS, etc. Leis Federais nº 9074 de 07 de julho de 1995 e Lei nº 9648 de 27 de maio 
de 1998. Resolução ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000 e suas alterações. 
 
FARMACÊUTICO 
1. Fármacos que agem nos SNA e SNC. 2. Fármacos que atuam sobre os outros sistemas orgânicos 
(Aparelho Respiratório, Aparelho urinário, Aparelho Digestivo, Sistema Cardiovascular). 3. 
Antimicrobianos / Antiinflamatórios / Antineoplásicos. 3. Manipulação de medicamentos – Produção de 
antisépticos e desinfetantes. Material Médico Hospitalar. Órtoses e Próteses. 4. Dispensação de 
medicamentos. Doses. Vias de Administração. 5 Padronização de medicamentos. 6. Farmacocinética e 
Biodisponibilidade. 7. Farmacovigilância: bases históricas, conceituais e operacionais. 8. Assistência 
Farmacêutica na Farmácia Básica. 9. Portarias dos Medicamentos Controlados. 10. Noções sobre o 
programa Farmácia Popular do Brasil. 11. Noções de Vigilância Epidemiológica. 12. Inspeção em 
Vigilância Sanitária: Legislação Sanitária de medicamentos e produtos para a saúde. 13. Noções de 
direito sanitário 14. Controle de Infecção Hospitalar. 15. Leis dos Medicamentos Genéricos. 16. Política 
Nacional de Medicamentos. 17. Legislação Farmacêutica – Lei Federal nº 5991/73, Resolução nº 328/99, 
Portaria nº 344/98 e Lei Federal nº 6437/77. 18. Ética e legislação profissional. 19. NOB-SUS Norma 
Operacional Básica do SUS 01/96: Introdução finalidade, campos da atenção a saúde, relações entre os 
sistemas municipais, papel gestor Estadual e Federal; Direção e Articulação; Bases para um novo 
modelo de atenção à saúde; Legislação Básica do SUS - Lei – 8080/90. 20. Pacto pela Vida 2006. 21. 
Leis que regem a criação dos CFF e CRF / Atribuições do Farmacêutico. 22. Ética e Legislação 
profissional. 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO 
DIREITO TRIBUTÁRIO: Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – 
modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, 
recursos contra lançamentos. Crédito tributário – exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, 
prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção – isenções: unilaterais, bilaterais, 
subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e “BIS IN IDEM”. Parafiscalidade e 



extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. 
Impostos privativos – imposto predial urbano (IPTU): zona urbana – incidência, alíquotas, base de 
cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão “inter vivos” de imóveis e de direitos reais (ITBI), 
imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) – incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos 
partilhados – imposto de renda, imposto territorial rural (ITR),  imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA), imposto sobre operações relativas ‘a circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre 
produtos industrializados (IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos 
comuns – taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas – preços, empréstimos, 
financiamentos, auxílios e subvenções. 
Tributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; isenções 
tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do município. Extinção do 
crédito tributário. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. Os Poderes do Estado e as respectivas funções. Formas de Estado. Controle 
de constitucionalidade no Direito Brasileiro. Princípios fundamentais da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do Estado Brasileiro. Organização 
dos Poderes. Finanças Públicas. Ordem econômica e financeira. 
DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública: espécies, formas e características. Princípios da 
Administração Pública. Teoria geral da função pública. Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e 
características. O servidor público e a Constituição Federal de 1988. Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos. Serviço público: conceito e natureza; modalidades e formas de prestação. Regime jurídico da 
licitação e dos contratos. Administração: análise da legislação; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade 
e vedação de licitação; procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação. Teoria geral do 
Ato Administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato 
administrativo: o ato administrativo e os direitos dos administradores. Poderes 
administrativos. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus 
efeitos na prestação dos serviços públicos. Controle da Administração Pública: conceito, tipos, forma - 
controle externo, controle interno, controle parlamentar, controle social, controle jurisdicional. 
Responsabilidade Civil da Administração. 
DIREITO CIVIL. Lei de introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, 
domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios 
jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Obrigações: modalidades e efeitos da 
liquidação das obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de 
contratos, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco.  
DIREITO FINANCEIRO. Atividade financeira do Estado. Conceito, características e finalidades. Receitas 
Públicas. Conceito. Classificação, categoria, fontes, estágios, dívida ativa; Receitas patrimoniais. 
Receitas tributárias. Imposto. Taxa. Empréstimos compulsórios. Contribuição de Melhoria. Preço. 
Contribuições sociais. Receitas creditícias. Crédito público. Empréstimos públicos. Dívida pública. Regime 
constitucional da dívida pública brasileira. 
CONTABILIDADE GERAL: Normas Brasileiras de Contabilidade Resoluções  CFC 750/93, 751/93 e 
774/94. Normas Profissionais Resolução CFC nº 803/96. Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). 
Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade. Patrimônio. Conceito contábil e componentes patrimoniais. 
Itens  Patrimoniais. Ativo, Passivo e Situação Patrimonial Líquida. Equação Patrimonial e suas variações. 
Representação gráfica dos estados patrimoniais. Conceitos de capital:  (social ou nominal, próprio, de 
terceiros, total à disposição da entidade, capital realizado e a realizar e autorizado). Diferença entre 
capital e patrimônio. Escrituração contábil. Conceito de Débito e Crédito. Contas Contábeis natureza e 
sua movimentação. Métodos de escrituração.  Lançamentos contábeis: conceito, funções e elementos 
essenciais. Principais Livros Contábeis. Atos e fatos administrativos: conceito, classificação e diferença 
entre ato e fato administrativo. Receitas e Despesas – conceitos, contabilização, classificação e 
tratamento contábil. Resultado com Mercadorias, Produtos e Serviços. Apuração, composição e 
contabilização do custo de mercadorias, produtos e serviços vendidos. Apuração do Resultado Líquido do 
Exercício. Normas e Princípios Contábeis aplicáveis a apuração do Resultado. Distribuição e Destinação 
do Resultado do Exercício. Tratamento dos Estoques. Conceitos contábeis aplicados e Principais Contas. 
Controle, Critérios de Avaliação de Estoques e Tratamento de Perdas. Tratamento de Valores a Receber 
de Curto e de Longo Prazo. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados, Procedimentos de 
Avaliação e Provisões Aplicáveis. Tratamento de Receitas e Despesas Antecipadas. Principais Contas, 
Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Tratamento de Valores a Pagar de Curto e 
de Longo Prazo. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. 
Tratamento de Ativos Permanentes. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos 
de Avaliação e Provisões Aplicáveis. Tratamento do Patrimônio Líquido. Principais Contas, Conceitos 
Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação. Demonstrações Contábeis Obrigatórias. Conceitos, 
Composição, Forma de Evidenciação, Importância, Finalidade, Estrutura e Forma de Apresentação. 
MATEMÁTICA FINANCEIRA: JUROS SIMPLES: Juro ordinário, comercial e exato; Taxa percentual e 
unitária: nominal, proporcional e equivalente; Prazo, taxa e capital médios; Montante; Valor atual; 
Desconto comercial e racional; Equivalência de capitais. JUROS COMPOSTOS: Taxa proporcional, 
equivalente, efetiva e nominal; Convenção linear e exponencial; Montante; Valor atual; Desconto 
racional; Equivalência de capitais; Anuidade ou rendas certas. Sistemas de Amortização. Rendas Certas 
 
FISIOTERAPÊUTA 
VASCULAR PERIFÉRICO: Fisioterapia na Mastectomia, no Edema Linfático; Tratamento Fisioterapêutico 
nos amputados dos membros inferiores. CARDIOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico no pós-
operatório das cirurgias cardíacas (avaliação funcional, instruções do paciente, treinamento respiratório), 



no pós-operatório: programa de reabilitação cardíaca. REUMATOFISIOTERAPIA: Tratamento 
fisioterapêutico na artrite reumatóide no adulto, na espondilite anquilosante, nas artroses, no ombro 
doloroso, nas lombalgias. PNEUMOFISIOTERAPIA: Semiologia do sistema respiratório – Provas de 
funções pulmonares, Tratamento fisioterapêutico nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas ( D.P.0C), 
asma, bronquiectasias, fibrose cística; Treimaneto muscular respiratório; Tratamento fisioterápico pré e 
pós-operatório nas cirurgias tóraco-abdominais, nebulizações, padrões musculares resperatórios, 
incentivadores respiratórios. FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA: Enfermidades cirúrgicas ortopédicas em 
pediatria, disfunção cerebral (paralisia cerebral), tratamento fisioterápico nos toco-traumatismos (lesões 
do plexo braquial). NEUROFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico na paralisia facial, na síndrome 
piramidal, na síndrome medular, na paralisia radial, na paralisia cubital. FISIOTERAPIA EM 
TRAUMATOLOGIA: Tratamento fisioterapêutico nas fraturas de Colles, nas fraturas de colo de fêmur, nas 
lesões ligamentares de joelho, nas lesões de menisco, nas lesões cápsulo-ligamentares de ombro.  
 
FONOAUDIÓLOGO 
Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos 
Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica – indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de 
Ampliação Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame 
Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da 
Fala; Funções Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades 
Craniofaciais: Características Fonoaudiológicas – Avaliação Miofuncional – Tratamento Fonoaudiológico; 
Distúrbios da Voz: Disfonias – Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; Distúrbios de Linguagem, 
da Fala e da Voz, decorrentes de fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; 
Desvios Fonológicos; Sistema Sensório – Motor – Oral – Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, 
Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição – Prevenção, Avaliação e Terapia 
Miofuncional; Disfagia; Distúrbios da Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e 
Intervenção Fonoaudiológica. 
 
MÉDICO ANESTESISTA (HMPA) 
 
Sistema Cardiocirculatório. Sistema Respiratório. Sistema Nervoso. Farmacologia dos Anestésicos Locais. 
Farmacologia dos anestésicos Venosos. Farmacologia dos Anestésicos Inalatórios. Transmissão e 
Bloqueio Neuromuscular. Bloqueio Subaracnóideo, Peridural e Caudal. Bloqueios Periféricos. Anestesia 
em Pediatria. Anestesia em Ginecologia e Obstetrícia. Anestesia em Cirurgia Abdominal. Anestesia em 
Ortopedia. Anestesia em Neurocirurgia. Anestesia em Urgências e no Trauma. Anestesia em Urologia. 
Complicações em Anestesia. Parada Cardíaca e Reanimação. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA/ MÉDICO CARDIOLOGISTA(HMPA) 
Cardiologia (Adulto) 1. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho 
cardiovascular. 2. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia. Medicina nuclear. 
Hemodinâmica. Ressonância magnética. Radiologia. 3. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas. 
4. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvulopatias. 5. Miocardiopatias. 6. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. 7. Marca-passos artificiais. 8. 
Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da aorta. 9. Embolia pulmonar - hipertensão 
pulmonar - cor pulmonar - infecções pulmonares. 10. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 
11. Reabilitação cardiovascular. Cardiologia Pediátrica 1. Epidemiologia das enfermidades 
cardiovasculares congênitas e adquiridas do feto ao adolescente. 2. Genética e enfermidades 
cardiovasculares. 3. Anatomia do coração normal. 4. Fisiologia cardiovascular normal. 5. Análise 
segmentar das cardiopatias congênitas. 6. Exame clínico cardiovascular normal e nas cardiopatias 
adquiridas e congênitas. 7. Eletrocardiograma normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. 8. 
Radiografia de tórax normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. 9. Ecocardiografia doppler 
normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas (pulsada, colorida, tecidual) e as diversas técnicas de 
estudos ecocardiográficos doppler (transtorácico, ecocardiografia de stress, fetal e transesofágica). 10. 
Outras modalidades de obtenção de diagnóstico por imagem: ressonância magnética, radioisótopos. 11. 
Hemodinâmica diagnóstica e intervencionista: indicações para o estudo hemodinâmico angiográfico nas 
cardiopatias adquiridas e congênitas; posições angiográficas no estudo das enfermidades 
cardiovasculares; principais indicações para intervenção por cateteres nos defeitos cardiovasculares 
congênitos. 12. Teste ergométrico na criança. 13. Fisiopatologia dos curtos circuitos esquerdo > direita. 
14. Fisiopatologia dos curtos circuitos direito > esquerda. 15. Enfermidades estruturais congênitas 
(incidência, anatomia, fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para diagnóstico 
tratamento seguimento). 16. Enfermidades estruturais adquiridas: incidência, anatomia, fisiopatologia, 
exame clínico, exames complementares para diagnóstico, tratamento, seguimento. 17. Farmacologia das 
drogas cardiovasculares de uso na criança e no adolescente. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (HMPA) 
O conteúdo programático de Médico Clinica Médica acrescido de: 01- Antibióticos em cirurgia. 02- 
Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares. 03 - Afecções cirúrgicas do esôfago. 04- Tumores de mama. 
05- Hérnias de inguinais. 06- Úlcera duodenal. 07- Choque. 08- Resposta endócrino-metabólica ao 
trauma. 09- Afecções cirúrgicas do intestino. 
 
MÉDICO CLÍNICA MÉDICA 
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, cirrose hepática, 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 supra-renais, distúrbios das 
glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, 
gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, estreptococcias, 
endocardite infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, tuberculose, DST, leptospirose, 
resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, herpes simples e varicela-zoster, doença de 
Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções oportunista. Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos. 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências clínicas. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias ginecológicas, próstata, 
cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e 
complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso. Pré 
natal de baixo risco. Crescimento e desenvolvimento infantil e esquema básico vacinal. 
 
MÉDICO COLPOSCOPISTA 
Técnica da realização da colposcopia. Indicações de colposcopia. Reagentes utilizados na colposcopia.  
Descrição dos achados colposcópicos. Aparência colposcópica do colo normal e anormal. Aparência 
colposcópica da vagina normal e anormal. Aparência colposcópica da vulva normal e anormal. Biópsia: 
como e quando fazer. Colposcopia na gravidez. HPV. Ênfase em Saúde Coletiva. Doenças de Notificação 
Compulsória. Código de ética médica. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Abordagem do paciente: anamnese e exame físico. Dor: mecanismos e abordagem. Abordagem do 
paciente com dor torácica. Abordagem do paciente com cefaléia. Abordagem do paciente com icterícia. 
Bases farmacológicas do tratamento medicamentoso. Cuidados com paciente terminal e sua família. 
Exame médico periódico e os cuidados preventivos com a saúde. Princípios básicos da resposta imune e 
inflamatória. Doenças infecciosas: cólera, dengue, estafilococcias, estreptococcias, infecção do trato 
urinário. Diagnóstico por imagem. Pele normal. Anatomia e fisiologia da pele. Patologia cutânea. 
Fisiopatologia e imunologia cutânea. Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas. Erupções 
eczematozas.  Erupções eritemato-escamosas. Erupções pápulo-nodulares. Erupções purpúricas. 
Erupções urticadas. Erupções pápulos-pruriginosas. Erupções vésico-bolhosas. Erupções pustulosas. 
Afecções atrófico-escleróticas. Afecções ulcerosas. Afecções queratolíticas. Afecções dos anexos 
cutâneos. Foliculares. Hidroses. Tricoses. Onicoses. Alterações do colágeno. Afecções do conectivo. 
Afecções da hipoderme. Afecções da cartilagem e dos vasos. Infecções e infestações. Dermatoses por 
vírus. Dermatoses por Riquétsias. Piodermites e outras dermatoses por bactérias. Tuberculoses e 
micobaterioses atípicas. Hanseníase.  Sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Micoses 
superficiais.  Micoses profundas. Prototecoses. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. 
Dermatozoonoses. Dermatoses por ações químicas, físicas e mecânicas. Erupções por drogas. Reações 
aos agentes mecânicos, calor e frio. Otodermatoses. Radiodermites. Inflamações e granulomas não-
infecciosos. Inflamações não-infecciosas. Granulomas nãoinfecciosos. Dermatoses metabólicas. 
Avitaminoses e dermatoses nutricionais. Amiloidose. Hialinoses. Afecções poralterações do metabolismo 
dos aminoácidos e purinas. Dislipidoses. Porfirias. Mucopolissacaridoses. Alterações do metabolismo do 
cálcio, ferro, zinco e cobre. Alterações cutâneas nos diabetes. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e 
neurogênicas. Dermatoses por imunodeficiência. Dermatoses por imunodeficiências primárias. Síndrome 
da imunodeficiência adquirida (AIDS). Dermatoses por imunodeficiência iatrogênica nos transplantados. 
Afecções congênitas e hereditárias. Síndromes familiares com tumores cutâneos múltiplos. Afecções 
hereditárias da queratinização. Doenças bolhosas hereditárias. Doenças poiquilodérmicas e displasias 
ectodérmicas. Alterações hereditárias mesenquimais, pigmentares e malformações. Cistos e neoplasias. 
Cistos. Nevos organóides. Tumores epiteliais benignos. Afecções epiteliais pré-malignas e tumores intra-
epidérmicos. Tumores epiteliais malignos. Tumores mesenquimais e neurais. Nevos pigmentares e 
melanomas. Leucemias, linfomas, pseudolinfomas. Mastocitoses. Histiocitoses. Manifestações cutâneas 
paraneoplásicas e metástases cutâneas. Terapêutica. Terapêutica tópica. Terapêutica sistêmica: 
principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. Cirurgia dermatológica. Eletrocirurgia, 
eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese.  Quimiocirurgia. Actinoterapia, laserterapia, radioterapia. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Abordagem do paciente: anamnese e exame físico. Dor: mecanismos e abordagem.  Abordagem do 
paciente com dor torácica. Abordagem do paciente com cefaléia. Abordagem do paciente com icterícia. 
Bases farmacológicas do tratamento medicamentoso. Cuidados com paciente terminal e sua família. 
Exame médico periódico e os cuidados preventivos com a saúde. Princípios básicos da resposta imune e 
inflamatória. Doenças infecciosas: cólera, dengue, estafilococcias, estreptococcias, infecção do trato 
urinário. Diagnóstico por imagem. Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2: diagnóstico, emergências clínicas, 
complicações na infecção, cirurgia e gravidez, tratamento Hipertireoidismo e Hipotireoidismo. 
Hiperparatireoidismo – Hipoparatireoidismo. Nódulos tireoidianos. Câncer de tireóide. Tumores 
funcionantes antero-hipofisários. Diabetes insipidus. Tireoidites. Tireoidopatias e gravidez. Metabolismo 
do cálcio e fósforo. Diagnóstico diferencial das hipercalcemias. Osteoporose. Osteomalácia. Patologia da 
medula adrenal. Síndromes de hiperfunção adreno-cortical. Insufuciência supra-renal. Síndrome dos 
ovários policísticos. Tumores virilizantes e feminilizantes.  Hipogonadismos. Estados inter-sexuais. 



Doença micro e macro vascular do diabético. Dislipidemias. Hipopituitarismo. Acromegalia; 
Hiperprolactinemia. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Abordagem do paciente: anamnese e exame físico. Dor: mecanismos e abordagem. Abordagem do 
paciente com dor torácica. Abordagem do paciente com cefaléia. Abordagem do paciente com icterícia. 
Bases farmacológicas do tratamento medicamentoso. Cuidados com paciente terminal e sua família. 
Exame médico periódico e os cuidados preventivos com a saúde. Princípios básicos da resposta imune e 
inflamatória. Doenças infecciosas: cólera, dengue, estafilococcias, estreptococcias, infecção do trato 
urinário. Diagnóstico por imagem. Doença ácido-péptica. Doenças esofágicas. Neoplasias 
gastrointestinais. Doença pancreática: câncer, pancreatites agudas e crônicas. Doenças hepáticas e do 
trato biliar. Hepatites agudas e crônicas, virais e não virais, vacinas, cirrose e suas complicações, 
abscesso hepático piogênico e amebiano. Tumores neuro-endócrinos, síndrome carcinóide. Hemorragias 
digestivas alta e baixa, sangramento por varizes gastrointestinais. Náuseas, vômitos, obstrução 
intestinal. AIDS, colagenoses, manifestações gastrointestinais, vasculites. Álcool e sua repercussão no 
trato digestório, fígado e pâncreas. Transplante hepático. Imunossupressão. Tumores. Doenças 
intestinais. Parasitoses. Diarréia aguda. Diarréia crônica e síndrome disabsortiva. Abdômen agudo. 
Dispepsia funcional. Síndrome do intestino irritável. O laboratório na avaliação das doenças do trato 
digestório, fígado, vias biliares e pâncreas. Métodos endoscópicos e imaginologia na avaliação das 
doenças do trato digestório, fígado, vias biliares e pâncreas. 
 
MÉDICO GERIATRA 
Abordagem do paciente: anamnese e exame físico. Dor: mecanismos e abordagem. Abordagem do 
paciente com dor torácica. Abordagem do paciente com cefaléia. Abordagem do paciente com icterícia. 
Bases farmacológicas do tratamento medicamentoso. Cuidados com paciente terminal e sua família. 
Exame médico periódico e os cuidados preventivos com a saúde. Princípios básicos da resposta imune e 
inflamatória. Doenças infecciosas: cólera, dengue, estafilococcias, estreptococcias, infecção do trato 
urinário. Diagnóstico por imagem. O idoso na sociedade. Estatuto do idoso. Biologia do Envelhecimento. 
Teorias do Envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Prevenção e promoção 
da saúde. Geriatria Básica. Exames complementares e instrumentos de avaliação. Déficit cognitivo. 
Demências. Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras de pressão. Incontinência urinária e 
fecal. Iatrogenia e farmacologia em geriatria. Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, arritmias, 
doença arterial periférica, doenças da carótida. Aterosclerose. Fatores de risco cardiovascular. Doenças 
cerebrovasculares: acidente vascular cerebral isquêmico/hemorrágico. Síndromes parkinsonianas. 
Tremor essencial. Doença de Parkinson. Pneumologia - pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica 
e asma. Embolia pulmonar, Tuberculose. Gastroenterologia: doenças do esôfago, gastrites, úlceras 
péptica e gástrica, doenças do fígado, doenças dos intestinos. Urologia - hiperplasia prostática. 
Prostatite. Disfunção erétil. Doenças osteoarticulares: osteoporose, osteomalácia, osteoartrose, artrite 
reumatóide, doença de Paget. Diabetes mellitus. Doenças da tireóide. Síndrome plurimetabólica. 
Obesidade. Neoplasias. Doenças dermatológicas. Anemias e doenças mieloproliferativas. Nutrição. 
Infecções e imunizações. Cirurgia e anestesia. Doenças dos órgãos dos sentidos. Sono no idoso. 
Reabilitação. Equipe multidisciplinar, modalidades de atendimento. Cuidados paliativos e ao final da 
vida. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Aparelho genital feminino: Embriologia, Anatomia, Fisiologia, e propedêutica clínica. Exames 
complementares, indicações, e interpretações clínicas: citologia oncótica (exame de lâmina), 
colposcopia, biópsia de colo e endométrio, colpocitologia funcional, histrerossalpingografia, ultra-
sonografia pélvica e transvaginal, laparoscopia pélvica, punção transvaginal. TPM (tensão pré-
menstrual): etiopatogenia ,diagnóstico clínico e laboratorial; tratamento clínico e cirúrgico. Anomalias 
congênitas do aparelho genital feminino: Vulva ,  Vagina ,Útero, Ovários e Mamas.  Amenorréia primária 
e secundária: Etiologia, fisiopatologia, exames complementares, diagnóstico e tratamento. Hemorragias 
disfuncionais: Etiopatogenia  , diagnóstico e tratamento. Esterilidade e infertilidade: Etiologia, exames 
complementares e tratamento. Contracepção Hormonal : oral, injetável e transdérmica: Avaliação do 
clínica das pacientes, exames complementares, indicações , contra-indicações e efeitos colaterais. DIU 
(dispositivo intra-uterino) : Indicações clínicas, contra-indicações, avaliação propedêutica das pacientes 
antes, durante e após o uso do DIU; complicações mais freqüentes e tratamento. Distúrbios do 
climatério e da pós-menopausa: Avaliação clínica, exames complementares, diagnóstico e tratamento. 
Distúrbios e estados hiperandrogênicos. 
Diagnóstico e tratamento das alterações da prolactina. Planejamento familiar. Infecções inespecíficas do 
aparelho genital feminino: etiologia, diagnóstico e tratamento. Infecções específicas e doenças 
sexualmente transmissíveis: etiologia, diagnóstico e tratamento. Distopia do aparelho genital feminino: 
etiologia, diagnóstico e tratamento. Incontinência urinária de esforço: etiologia, diagnóstico e 
tratamento. Endometriose: etiologia, diagnóstico e tratamento. Neoplasia Benigna de: útero, ovários, 
vulva, vagina e mamas, diagnóstico e tratamento. Neoplasias malignas de: útero,  ovários, vulva, vagina 
e mamas; diagnóstico e tratamento hormonais, cirúrgicos, quimioterápicos e radioterápicos. Urgências 
em Ginecologia: Hemorragia interna pós-operatória; Corpo lúteo hemorrágico; Hematossalpíngeo e 
rotura de vasos útero-anexiais; Traumas da genitália externa; Doença inflamatória pélvica (DIPA); 
Bartolinite aguda; Torções de anexos; Roturas de cistos inflamatórios e hemorrágicos dos ovários; 
Traumas e processos inflamatórios agudos de mamas. Adaptações do organismo materno à gravidez. 
Assistência Pré-Natal: Exames complementares, orientações clínicas, vacinação, medicamentos usados 
na gravidez, controle, indicações e contra-indicações. Diagnóstico clínico e laboratorial da gravidez. 



Ultra-sonografia :importância e indicações nas diversas etapas e patologias da gravidez. Avaliação 
clínica da vitalidade fetal; Avaliação da maturidade fetal;  Amnioscopia e amniocentese; Exame da 
placenta. Abortamentos: Causas, diagnósticos, e tratamentos. Gravidez ectópica: diagnóstico e 
tratamento. Gravidez Molar.  Placenta Prévia. 
Desenvolvimento prematuro da placenta. Polidrâmnio e Oligoidrâmnio. -Rotura prematura das 
membranas ovulares. Isoimunização pelo Fator Rh. DHEG-etiologia, diagnóstico e tratamento. Gestação 
Pré-Termo  e Pós- Termo. Nefropatias e cardiopatias no ciclo grávido- Puerperal. Infecções nocivas ao 
concepto. Infecção urinária na gravidez. Diabetes Mellitus na gravidez. Epilepsia, na gravidez: 
tratamento e efeitos colaterais  dos quimioterápicos usados. Efeitos adversos de agentes químicos e da 
radioterapia sobre o concepto. Distocias do mecanismo de parto. Fórceps: Indicações e mecanismos de 
aplicações. Sofrimento fetal agudo. Prolapso  do cordão umbilical. Traumas maternos no parto normal. 
Curetagem uterina e cesárea: Indicações, técnicas e complicações. Patologias da dequitação e do 4º 
período. Infecção puerperal. Tipos de anestesias e suas indicações nas urgências  obstétricas. 
Assistência ao recém-nascido (RN) gravemente asfixiado: Conduta e prognóstico a longo prazo.  
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções causadas por microorganismos 
anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria. Tuberculose. 
Pneumonias bacterianas; viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames pleurais. Toxoplasmose. 
Leptospirose. Hantaviroses.  Actinomicose e Nocardias e infecções fúngicas. Endocardite. Pericardite. 
Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus. Leishmaniose cutânea e visceral. Febre 
tifóide. Dengue. Varicela. Sarampo. Rubéola. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Herpes simples e 
zoster. Esquistossomose; filariose; parasitoses por helmintos e protozoários. Doenças exantemáticas: 
Varicela. AIDS. Dengue. Sífilis. Toxoplasmose. Imunização Básica. Imunizações. Doenças sexualmente 
transmissíveis.  Controle de infecções hospitalares. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera. 
Raiva. Malária. Antibióticos e antivirais. Sistema de agravos notificáveis e sistema de mortalidade. 
Código de Ética.  
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Semiologia neurológica. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, eletroneuromiografia, 
punção e líquido cefalorraquiano, neuro-imagem (radiografia simples, ultrassonografia, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética convencional e funcional, angiografia, mielotomografia, 
ecodoppler de vasos cerebrais e transcranianos), potenciais evocados, mapeamento cerebral, 
videoeletroencefalograma e polissonografia. Demências: diagnóstico, diagnóstico diferencial, 
investigação, tratamento e prognóstico. Comas e alterações do estado de consciência: diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. Distúrbios do movimento: Doença de 
Parkinson, distonias, discinesias, tremores - diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, 
tratamento e prognóstico. Sono e suas patologias: fisiologia do sono, classificação, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico dos distúrbios do sono. Doenças 
vasculares cerebrais: doença cérebrovascular isquêmica, hemorragia cerebral intraparenquimatosa, 
hemorragia sub-aracnóide, aneurismas, mal-formações vasculares, vasculites, trombose venosa 
cerebral: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento (incluindo o uso de 
trombolíticos) e prognóstico. Doenças vasculares da medula: classificação, diagnóstico, diagnóstico 
diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. Patologia vascular cerebral extra-craniana: 
classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento clínico e cirúrgico e 
prognóstico. Doenças desmielinizantes: esclerose múltipla, ADEM, neuromielite óptica – classificação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação e tratamento de surtos e com imunomoduladores e 
prognóstico. Doenças das raízes e nervos periféricos: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, 
investigação, tratamento e prognóstico. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular: investigação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, indicação cirúrgica, crise miastênica e crise colinérgica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: meningites, encefalites, Doença de Kreuzfeldt Jacob, manifestações 
neurológicas da Síndrome da imunodeficiência adquirida: diagnóstico, diagnóstico diferencial, 
investigação, tratamento, prognóstico e medidas preventivas. Epilepsias: classificação, investigação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, drogas anti-epiléticas, indicação cirúrgica e diagnóstico 
de tratamento do Estado de mal. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas: diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento. Tumores do sistema nervoso: classificação, diagnóstico, diagnóstico 
diferencial, investigação e tratamento (incluindo as indicações cirúrgicas). Urgências neurológicas: 
principais condições, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico. O paciente 
neurológico na unidade de terapia intensiva (UTI) e complicações neurológicas do paciente não 
neurológico na UTI: principais condições, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico. 
Cefaléias: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Morte encefálica: diagnóstico e 
conduta. Doação de órgãos. 
 
MÉDICO OBSTETRA/ MÉDICO OBSTETRA (HMPA) 
Planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação. Diagnóstico 
de gravidez e determinação de idade gestacional. Assitência pré-natal na gestação normal e avaliação de 
alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, 
corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções materno fetais. 
Doenças hipertensivas na gestação. Pré-eclampsia, eclampsia. diagnóstico, manejo e tratamento. 
Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. 
HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão vertical. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência 
ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de césareas, forcéps. Rutura prematura de 



membranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intra-parto. Indicações de histerectomias 
puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da 
prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Cardiotocografia. 
Ultrassonografia obstétrica. Doppler feto-placentário e útero-placentário. Drogas na gravidez. 
Colagenoses e gestação. Trombofilia e gestação. Gestação de alto risco: condução do pré-natal. 
Direitos Reprodutivos e Saúde Materna: A medicalização do corpo feminino. Ética e legislação da 
Medicina obstétrica; Assistência à Mulher: pré-natal; parto e nascimento fisiológicos; puerpério 
fisiológico; prevenção do câncer ginecológico; DST/Aids na gravidez; assistência nas emergências 
obstétricas. Assistência ao Recém-Nascido: cuidados ao recém-nascido de parto fisiológico; cuidados na 
reanimação neonatal na sala de parto; aleitamento materno; cuidados ao filho de mães com 
intercorrências clínicas e obstétricas. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Anatomia e Histologia do Globo ocular e Seus Anexos. Fisiologia da Visão. Exames Complementares em 
Oftalmologia. Óptica e Refração: Conceitos de Óptica Oftálmica e Distúrbios de Refração. Lentes de 
Contato: Terminologia, Tipos, Adaptação e Complicações. Pálpebras, Órbita e Vias Lacrimais. Conjuntiva. 
Córnea e Esclera Cristalino. Úvea. Glaucomas. Retina e Vítreo. Estrabismos. Neuro-Oftalmologia. Trauma 
Ocular Orientação Adicional: Os temas devem abordar aspectos relativos a Epidemiologia, Semiologia, 
Classificação, Patologia e Tratamento. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA/ MÉDICO ORTOPEDISTA(HMPA) 
Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; pé torto congênito. Displasia do 
desenvolvimento do quadril; luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical; 
aplasia congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia; escoliose.  Infecções e alterações 
inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrite piogênica, osteomielite aguda 
e crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide. Tumores 
ósseos e lesões pseudotumorais propriedades biológicas; classificação; diagnóstico, estagiamento e 
tratamento.  Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; membro superior, inferior e quadril. 
Alterações degenerativas osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrose do membro 
superior, inferior e quadril. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica: etiologia, diagnóstico e 
tratamento. Princípios do tratamento do paciente politraumatizado. Fraturas e luxações da articulação do 
quadril e da coluna cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico e tratamento. Fraturas, luxações, lesões 
apsuloligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças: etiologia, 
diagnóstico e métodos de tratamento. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
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 abcessos 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. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, 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. Anatomofisiologia clínica das 
fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. Semiologia, sintomatologia e diagnósticos 
das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. Testes básicos 
da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. Câncer da laringe e 
hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas em 
otorrinolaringologia.  Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do 
sistema vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facila periférica. Afecções benignas 
do pescoço. 
 
MÉDICO PEDIATRA/MÉDICO PEDIATRA (HMPA) 
Crescimento e desenvolvimento: crescimento normal e os problemas do crescimento e desenvolvimento 
do recém-nascido à puberdade (adolescência); imunizações (vacinação); alimentação da criança. 
Distúrbios nutricionais desidratação; desnutrição protéico-calórica. Sobrepeso e obesidade na infância e 
adolescência. Problemas neurológicos: meningites e meningoencefalites. Abscesso Cerebral. Tumores 
intracranianos. Tétano. Convulsões. Epilepsia. Cefaléia. Problemas oftalmológicos: conjuntivites; 
alterações oculares nas hipovitaminoses; estrabismo. Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta: 
otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; amídalas e adenóides. Distúrbios 
respiratórios do trato inferior: bronquiolite; bronquites; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; 
fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; insuficiência cardíaca; febre reumática. Problemas do 
aparelho digestivo: doença diarréica aguda; diarréia crônica; doença celíaca; alergia alimentar; 
parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites; constipação. Problemas urinários: infecções do 
trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo 
vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. Problemas hematológicos: anemias carenciais; anemia 
aplástica; anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; púrpuras (trombocitopênica e 



anafilactóide); hemofilia. Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; 
toxoplasmose; calazar; blastomicose. A febre e as infecções na infância: a criança febril; doenças 
imunopreveníveis; dengue; doenças exantemáticas; febre tifóide e salmonelose; malária; brucelose; 
síndromes de deficiência imunológica na infância; doença estafilocócica; cólera. Tumores na infância: 
tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. Antibióticos e 
quimioterápicos. Patologias endocrinológicas, diabetes infanto-juvenil. Disfunções da tireóide. 
Emergências em pediatria: Abordagem da criança seriamente doente; abordagem da criança 
politraumatizada; avaliação e abordagem inicial do trauma craniano; queimaduras; acidentes com 
animais (ofídicos, mordidas); envenenamentos; abordagem do choque; afogamento; abdômen agudo; 
sinais de abuso e violência à criança. Abuso de substâncias (álcool e drogas). 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de 
susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, 
esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do 
puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. 
Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: 
pânico, ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de 
adaptação e transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos somatoformes. Transtornos 
dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos factícios, simulação, 
não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos 
comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. 
Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. Emergências 
psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. 
Psiquiatria Forense. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria.  
 
MÉDICO TISIOPNEUMOLOGISTA 
Epidemiologia da TB no Brasil e no Mundo; Diagnóstico. Tratamento da Tuberculose. Tuberculose na 
criança, na gravidez e em situações especiais (idosos, hepatopatas). Tuberculose Multi-resistente. 
Prevenção. Biosegurança. Reações adversas. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 
Tuberculose no imunodeprimido. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva 
crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; 
hipertensão pulmonar. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática 
clínica diária. Emergências clínicas. Fisiopatologia respiratória. Tabagismo. Métodos diagnósticos em 
pneumologia. Infecções respiratórias bacterianas e virais. Micobacterioses. Micoses pulmonares. 
Pneumopatias supurativas, bronquiectasias e abscesso do pulmão. Asma Brônquica. Doença Pulmonar 
Obstrutiva crônica. Hipertensão arterial pulmonar e Cor pulmonale. Insuficiência respiratória. 
Tromboembolismo venoso. Câncer de pulmão. Outros tumores de tórax. Derrames pleurais. 
Pneumotórax. Doenças pulmonares intersticiais difusas. Sarcoidose. Trauma torácico. Pneumopatias por 
imunodeficiências. Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. Más-Formações congênitas pulmonares. 
Vasculites pulmonares. Síndromes pulmonares eosinofilicas. Distúrbios respiratórios do sono. Anomalias 
da caixa torácica. Cirurgia redutora de volume pulmonar. Transplante pulmonar. Fibrose cística. 
Emergências respiratórias. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
Anatomia Cirúrgica do Retroperitônio, Rins e Ureteres: Noções de anatomia aplicada à cirurgia dos rins, 
adrenais e ureteres. Anatomia do Trato Urinário Inferior: Noções de anatomia aplicada á cirurgia da 
bexiga e pelve masculina e feminina. Anatomia da Genitália Masculina: Noções de anatomia da genitália 
masculina. Transplante Renal: Definição de doença renal em estágio terminal. Seleção e preparação de 
receptores. Seleção e preparação de doadores. Complicações das cirurgias de transplante renal. 
Infecções Urinárias: Incidência e epidemiologia. Princípios do tratamento antibacteriano. Fatores de 
risco. Infecções urinárias do trato superior e inferior. Infecções em idosos e gestantes. Doenças 
sexualmente transmissíveis: Uretrites. Úlceras genitais. HPV. Disfunções Miccionais: Função normal do 
trato urinário inferior. Anormalidades de Armazenamento/Esvaziamento vesical. Avaliação Urodinâmica. 
Tratamento farmacológico das disfunções miccionais. Incontinência Urinária: Tipos e causas de 
incontinência urinária. Avaliação do impacto da incontinência urinária. Tratamento conservador. 
Incontinência Urinária na Mulher, na Criança e no Idoso. Cirurgia para Incontinência Urinária. Função e 
disfunção sexual: aspectos básicos de fisiologia de ereção. Epidemiologia e Etiologia. Tratamento 
Medicamentoso. Implante de próteses. Função e Disfunção Reprodutiva: Causas de infertilidade 
masculina. Tratamento cirúrgico da Infertilidade. Noções de reprodução assistida. Hiperplasia Benigna da 
Próstata: Epidemiologia e Incidência. Avaliação dos homens com sintomas do trato urinário inferior. 
Tratamento medicamentoso da HBP. Tratamento cirúrgico da HBP. Terapias minimamente invasivas. 
Embriologia do Trato Urinário: Desenvolvimento normal do trato urinário e genital. Anomalias dos rins e 
ureteres. Anomalias da genitália masculina. Urologia Perinatal: Diagnóstico antenatal. Intervenção fetal. 
Tratamento pós-natal. Emergências neonatais. Uropediatria: Anomalias da JUP. Hipospádias. Refluxo 
vesico ureteral. Enurese. Tumores Renais: Diagnóstico incidental dos turmores renais. Tratamento 
preservador de néfrons. Tumores benignos e malignos. Tumores Uroteliais: Câncer de bexiga - 
incidência e epidemiologia. Tratamento dos tumores superficiais. Tratamento dos tumores invasivos. 
Tratamento dos tumores avançados. Tumores do Testículo: Tumores Germinativos. Tratamento dos 
tumores germinativos. Câncer de Próstata: Epidemiologia e Incidência. Detecção precoce. Tratamento 
da doença localizada. Tratamento da doença avançada. Litíase Urinária: Incidência e Etiologia. 



Tratamento clínico. Litotripsia extra-corpórea. Endo-urologia para cálculos urinários. Tratamento das 
obstruções por cálculos. Cirurgia convencional na litíase urinária. Código de Ética médica. 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
Introdução ao Estudo dos Mecanismos de patogênese do trabalho. Estudos Epidemiológicos. Condições 
de risco de natureza química. Ruído. Radiações ionizantes. Câncer relacionado com o trabalho. 
Hematopatologia relacionada com o trabalho. Patologia do ouvido relacionada com o trabalho. Patologia 
respiratória relacionada com o trabalho. Dermatoses ocupacionais.  Doença Osteomuscular Ralacionada 
com Trabalho. Políticas públicas em saúde e segurança do trabalho. Epidemiologia ocupacional. 
Estatística aplicada à saúde ocupacional. Medicina do trabalho. Normas Regulamentadores: a. NR 5, b. 
NR7, c. NR9, d. NR 32.  
 
MÉDICO DO TRAFEGO 
Epidemiologia do acidente de Tráfego; Causas do Acidente de Tráfego; Estudo básico do meio ambiente; 
Fatores humanos; Veículo/manutenção; Estudo do Candidato a Motorista; A importância biopsicossocial 
do motorista; Primeiros Socorros; Patologias que interferem na condução veicular; Patologias que 
determinam impedimento definitivo à condução veicular; Patologias que determinam impedimento 
temporário à condução veicular; Correção do desvio patológico; Superação funcional; Medicamentos que 
impedem a condução veicular; Patologias que restringem a condução veicular; O portador de Deficiência 
Física; Critérios para a habilitação da pessoa portadora de deficiência física; O exame prático para a 
pessoa portadora de deficiência física; As restrições para a pessoa portadora de deficiência física; 
Próteses humanas e adaptações veiculares; Estudo psicológico dos condutores; Estudo da personalidade 
acidentogênica; Álcool e drogas na condução veicular; Fadiga e sonolência na condução veicular; O 
motorista jovem; O motorista idoso; O motorista profissional; O Exame de Aptidão Física e Mental; 
Critérios para a Aptidão Física e Mental; Diagnósticos Preventivos nos Exames Periciais de Aptidão Física 
e Mental; Controle de Saúde Pública nos Exames de Aptidão Física e Mental; Legislação de Trânsito; 
Normas e Resoluções do CONTRAN e Instruções normativas dos órgãos executivos de trânsito; 
Metodologia do trabalho científico. 
 
MÉDICO REGULADOR 
Suporte avançado de vida em Emergências Clínicas; 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 clínico;  
Abordagem Primária e Secundária do atendimento Inicial a Vítimas com alterações clínicas ou 
traumatizadas; Atendimento em situações de emergência: fraturas, politraumatismo, traumatismo 
craniano encefálico, queimaduras, hemorragias (venosa e arterial) e dores toráco abdominais; 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 
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. 
 
MÉDICO URGENTISTA 
Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. 
Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência 
cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. 
Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. 
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. 
Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado 
epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo 
cranioencefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. Emergências 
psiquiátricas. 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, cirrose hepática, 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 supra-
renais, distúrbios das glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 
espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do 
paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre 
tifóide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, herpes 
simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções oportunista. 
Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Neoplasias: rastreamento e história natural 
das neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Pré e pós-operatório: 
avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e 



tratamento do tromboembolismo venoso. Pré natal de baixo risco. Crescimento e desenvolvimento 
infantil e esquema básico vacinal. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Anatomia, Fisiologia e Patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na 
produção de alimentos de origem animais; sanidade animal: enfermidade que acontecem os animais; 
procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. Inspeção sanitária dos produtos de origem animal 
como fator de qualidade; boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; 
higiene e tecnologia dos produtos de origem animal e seus requisitos regulamentares; água de 
abastecimento e sua significação higiênica nos produtos de origem animal; Legislação Federal e 
procedimentos de inspeção e controle; enfermidades do homem transmitidas através dos alimentos de 
origem animal; padrão de identidade e Qualidade dos produtos de origem animal; desenvolvimento de 
programas de saúde animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de 
epidemiologia; análise de risco; bioestatística; principais programas de erradicação de doenças em 
execução no país; doenças nas listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias (OIE); clínica 
médica; enfermidades transmissíveis; métodos de amostragem e análise de produtos de origem animal; 
legislação Federal sobre reprodução animal; controle de produtos veterinários; conhecimentos sobre 
organismos e Fóruns Internacionais (OIE, OMC, FAO, ETC...); noções básicas sobre normas e 
procedimentos operacionais em vigilância agropecuária nacional. Saúde Pública e principais zoonoses; 
normas e procedimentos do responsável técnico; vigilância sanitária. Acidentes com animais 
peçonhentos. 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Nordeste, - Programas de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO, 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança – programa de suplementação alimentar 
– PSA – vigilância alimentar e nutricional – indicadores diretos e indiretos do estado de nutrição 
comunidades – nutrição nos grupos etários no 1o  ano de vida, pré – escolar, no adulto (gestantes e 
nutrizeis), Patologia da nutrição e Dietoterapia: - metabolismo basal – modificações da dieta normal 
para atendimento ao enfermo – alterações na nutrição ( obesidade, magresa, doenças carências) – 
patologias e dietoterapias aparelho digestivo, sistema endocrino,  sistema cardiovascular – Técnica 
Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: classificação, princípios nutritivos – seleção, 
preparo a perdas decorrentes – planejamentos de cardápios – Administração de Serviços de Nutrição: 
unidade de serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos de serviços – planejamento físico, 
funcional, Lay – out, fluxograma peculiaridades da área física e construção social do serviço de 
alimentação e nutrição – previsão numérica e distribuição.  
 
CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE PROFESSOR NÍVEL I 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Tendências Pedagógicas: Projeto Pedagógico Tradicional, Projeto Pedagógico 
Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico Progressista; Concepções da teoria 
sócio-construtivista; Didática e Conhecimento; Planejamento Escolar (Elaboração de planos de ensino, 
de projetos); Contribuições da Psicologia para o processo de ensino aprendiz na Educação; Avaliação 
Escolar (concepções, funções, instrumentos). Traje  tória de vida e pensamento de Paulo Freire. 
Educação Rural. Ciclos de Aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos. Política Municipal de Educação. 
Educação Ambiental.  
 
PROFESSOR NÍVEL I – PORTUGUÊS 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das Palavras - Radicais Gregos e Latinos; Prefixos e Sufixos; 
Substantivo e Adjetivo - Classificação, Flexão e Grau; Verbo - Classificação e Conjugação; Artigo; 
Pronome; Numeral; Preposição; Advérbio; Conjunção; Interjeição. SINTAXE: de Concordância; de 
Regência; de Colocação; do Período; Processo de Coordenação e Subordinação. SEMÂNTICA: 
Significação das Palavras - Sinônima, Antinomia , Hiperonimia; Conotação e Denotação; PONTUAÇÃO. 
ACENTUAÇÃO. ORTOGRAFIA. LEITURA, ANALISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. 
LITERATURA: Características da Época de cada um dos períodos literários - Barroco, Romantismo, 
Realismo, Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo, O Romance Nordestino, Arcadismo; Estrutura das 
obras dos seguintes autores: Antônio Vieira, Gregório de Matos, Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro 
Alves, Machado de Assis, Aluisio de Azevedo, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Cecília 
Meireles, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – MATEMÁTICA 
PROPORCIONALIDADE, JUROS, PORCENTAGENS E MÉDIAS: Conceito de Razões e Proporções : 
Proporções  Contínuas,  cálculo  de  termos  desconhecidos de uma  proporção; Divisão em parte 
diretas e inversamente proporcionais;   Regra  de três simples e composta; Frações e Dizimas 
periódicas; Cálculo de médias : Aritmética,  Ponderada, Geométrica   e  Harmônica.  TEORIA DOS 
CONJUNTOS :  Conjuntos Numéricos,  Conjuntos Naturais, Conjuntos dos  Inteiro, Conjuntos  dos  
Racionais, Conjuntos  dos  Reais, Conjuntos dos Complexos. FUNÇÕES : Conceito de  funções: domínio, 
imagem, contradomínio, notação, funções numérica. Funções  elementares e funções definidas por 
várias sentenças; Operações com função. Composição de  funções; Classificação de funções. 
Polinômios :  função polinomial. Equações, inequações    e  sistemas  de  1o  e  2o  graus. equações  
redutíveis ao  1o e  2o  graus.  Funções lineares  quadráticas e  valor  absoluto. funções exponencial  e  
logarítmica. Progressão Geométrica e Progressão Aritmética. análise combinatória   e  binômio de  



newtom. matrizes,  determinantes  e sistemas  de  equações lineares.  Introdução  à geometria, 
ângulos, triângulos, polígonos, circunferência  e círculo. Área das superfícies planas  e  área  e  
volumes dos sólidos  usuais.  geometria  no  espaço :  Postulado  da  reta  e do plano ,  Intersecção de 
planos ;Paralelismos  e  perpendicularismos de retas, de  planos , de  retas  e planos. Poliedros ,  
poliedros conexos  regulares. Relação  de  Euler;  Prismas e  pirâmides : conceito,  elementos, 
classificação, transversais, troncos  e relações métricas; Cilindro e Cone: Conceitos, elementos, plano 
secante, parte da esfera e relações métricas. Sólidos Gerados; funções trigonométricas, equações 
trigonométricas e resolução de trangulos. Estudo analítico da reta, circunferência, elipse, parábola 
hipérbole. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – CIÊNCIAS 
Biologia - Conhecimento científico; características dos seres vivos; célula; reprodução; embriologia; 
histologia; classificação dos seres vivos; vírus; bactérias; protistas; algas; fungos; reino vegetal; reino 
animal; anatomia e fisiologia humanas; genética e evolução; ecologia. Química - Substâncias puras e 
misturas de substâncias: propriedades gerais e específicas; processos de separação de misturas; 
quantidade de matéria-mol; estados físicos da matéria: características gerais e mudanças de estado; 
soluções: preparo e formas de expressar concentrações (mol/litro e g/litro); transformações químicas: 
evidências da ocorrência de transformações químicas; cálculos estequiométricos; fatores que influem na 
rapidez das transformações químicas; energia das transformações químicas; estrutura atômica e ligação 
química: modelos atômicos de Dalton, Thompson e Rutherford - Bohr; núcleo atômico: radioatividade e 
processos nucleares de fissão e fusão; ligações químicas - características gerais; principais funções 
inorgânicas: características gerais de ácidos, bases, sais e óxidos; alguns aspectos da química dos 
compostos de carbono: petróleo e derivados, sabões e detergentes, carboidratos, proteínas e lipídios; 
química e ambiente: poluição do ar, água e solo - fontes de emissão e controle. Física - Mecânica - 
estudo dos movimentos, leis de Newton, leis de conservação e conceitos de hidrostática; termologia - 
calor e temperatura, calorimetria e termodinâmica; óptica e ondas - reflexão, refração, formação de 
imagens e características das ondas; eletromagnetismo - interação entre cargas elétricas, estudo de 
circuitos simples (geradores e receptores) e interação entre corrente elétrica e ímã. 

 
PROFESSOR NÍVEL I – INGLÊS 
Substantivo: número, gênero, caso possessivo. Artigo: definido, indefinido. Adjetivo: formação, graus. 
Numeral: cardinais, ordinais. Pronome: pessoais, possessivos, possessivo-adjetivos, reflexivos, 
objetivos, interrogativos, recíprocos, indefinidos, relativos. Conjugação verbos: tempos verbais – 
Presente (Simple Present, Present Continuous, Present Perfect tense – Present Perfect continuous, 
Present Subjuntive, Imperative-affirmative, negative), Passado (Simple Past, Past continuous tense, 
Past Perfect Continuous tense, Past Subjuntive, Past Perfect Subjuntive), Futuro (Simple Future, Future 
Perfect, Future Continuous, Continuous tense), Expressões Condicionais (Past conditional, Present 
conditional, Future conditional). Verbos anômalos ou modais, verbos auxiliares, verbos infinitivo, 
gerúndio. Uso S. Advérbios: classificação. Preposição: Preposições, locuções conjuntivas, expressões 
idiomáticas. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – HISTÓRIA 
HISTÓRIA GERAL: A economia da antigüidade oriental: Aspectos econômicos, políticos, sociais e 
culturais das civilizações egípcia e mesopotâmica; As civilizações da antigüidade clássica: aspectos 
econômicos, políticos, sociais e culturais; A formação da sociedade medieval: as invasões bárbaras e 
suas conseqüências, a economia e a sociedade feudais; O papel da igreja nessa sociedade; as 
civilizações bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e sua manifestações 
nas artes e nas ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A expansão marítima-
comercial e a posse da América pelos europeus; A ação colonizadora das nações européias nesse 
continente; a formação do Estado moderno e o absolutismo; Os fundamentos do iluminismo e as 
revoluções burguesas  na Inglaterra e na França; As etapas da revolução francesa e o governo de 
Napoleão Bonaparte; O processo de independência das colônias europeus da América; Os problemas 
enfrentados pelas nações americanas no Século XIX; A guerra da sucessão; os avanços da ciência e da 
tecnologia e a revolução industrial; conseqüência sociais e políticas; A burguesia industrial e o 
proletariado; A expansão do capitalismo europeu na Ásia e África; A concordância imperialista, a questão 
do nacionalismo e a guerra de 1914-18; As idéias socialistas e a revolução de 1917 na Rússia; O 
fascismo, o nazismo e a segunda guerra mundial; A descolonização na África e Ásia; A Revolução 
Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos e contradições na segunda metade do século XX; A 
norma ordem mundial; as diversas manifestações culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL: 
Características da organização econômica e social dos povos que viviam no Brasil antes da chegada do 
europeu; os fundamentos da colonização portuguesa; as formas do controle administrativo adotadas na 
colônia por Portugal; As disputas entre as metrópoles européias e a presença holandesa no Nordeste; A 
penetração nos sertões pela pecuária e a procura por metais preciosos; a importância da mineração no 
século XVIII; As manifestações culturais no Brasil colônia; As crise no sistema colonial e os movimentos 
precursores da independência; a decadência da mineração e a inconfidência mineira de 1789; A 
conjuração baiana de 1798; O processo da independência: transferência do governo português para o 
Brasil; Revolução pernambucano da 1817; Reflexo no Brasil da revolução de 1820 em Portugal; A 
independência do Brasil; O primeiro reinado; situação econômica, crises políticas e revoltas internas; 
Política externa; A instabilidade do período regência e as diversas revoltas desse período; O Segundo 
Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua conseqüência, política interna e externa; Atuação do 
Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a crise da monarquia e a 



proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O Estado Novo e os 
reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica brasileira no período de 1946 
a 1964; Os fundamentos do populismo e os principais aspectos da crise de 1964; A Republica autoritária 
de 1964 a 1985 e chamado Milagre Econômico; A luta pela abertura política e a Republica Brasileira 
hoje; A cultura brasileira no século XIX. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – ARTES 
Princípios e critérios para o planejamento de conteúdos e atividades. Critérios na seleção dos conteúdos 
culturais. Interdisciplinaridade. Educação Artística - Conceito de Arte. Analises e interpretações da 
linguagem artística. Metodologias pertinentes ao ensino da Arte. História da Arte - Renascimento, 
Barroco, Impressionismo. A Arte da sociedade Industrial. O Barroco no Brasil. Artes Plásticas - As Artes 
Plásticas no Brasil. A cor como Expressão Plástica. Educação Musical - Parâmetros sonoros. Grafia 
musical. Artes Cênicas - O Teatro no ensino fundamental. Expressão Corporal. Cultura popular - 
Objetivos da utilização do Folclore na escola. Manifestações Artísticas e Populares Brasileiras. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO FÍSICA 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FISÍCA NO BRASIL: Fases da Educação Física no País. EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR: Metodologia, Avaliação, Cultura Corporal; EMPREGO DA TERMINOLOGIA APLICADA À 
EDUCAÇÃO FISÍCA. FISIOLOGIA DO EXERCICIO: Abordagem neuromuscular, Estrutura e Funções 
Pulmonares; Permuta e transporte de gases; O sistema cardiovascular; Capacidade funcional do 
sistema cardiovascular; Músculo esquelético (estrutura e função). TREINAMENTO DESPORTIVO E 
ATIVIDADES FISÍCAS: Etapas da preparação desportiva; A periodização do treinamento; Velocidade 
motora; Resistência motora; Força motora; Flexibilidade; Coordenação; Equilíbrio motor; Capacidade de 
inteligência motora; Aprendizagens de habilidades motoras. PSICOLOGIA DO ESPORTE: Atenção; 
Concentração; Motivação; Personalidade; Agressão; Emoção; Estresse; Liderança; Desportos: Futsal, 
Futebol, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Ginástica, Natação, Judô. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – GEOGRAFIA 
O PLANETA TERRA: coordenadas geográficas, representações geográficas, principais movimentos e 
conseqüências. A ATMOSFERA, OS CLIMAS E A VEGETAÇÃO: estrutura, composição e importância da 
atmosfera; Elementos, fatores e tipos climáticos; As formações vegetais e o clima; Zonas bioclimáticas. 
A LITOSFERA: Estrutura interna da terra; As placas litosféricas; Relevo terrestre: Agentes endógenos e 
exógenos; Principais tipos de relevo, o relevo submarino; Rochas e solos: tipos, principais 
características. A HIDROSFERA: Distribuição das águas oceânicas; O ciclo hidrológico; Os principais 
movimentos do mar; Principais unidades do relevo submarino; Elementos determinantes do região de 
um rio; principais bacias hidrográficas do mundo. A POPULAÇÃO MUNDIAL: Crescimento e distribuição 
da população mundial; estrutura da população; migrações; população urbana e rural; urbanização. AS 
ATIVIDADES AGRICOLAS: Agricultura comercial e de subsistência no mundo tropical; Agricultura 
moderna nos países desenvolvidos; Pecuária; Impactos ambientais das atividades agrícolas. 
Extrativismo vegetal e mineral. AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AS FONTES DE ENERGIA: Evolução da 
atividade industrial; fatores condicionadores das grandes concentrações industriais; Principais tipos de 
industria; Relação entre as atividades industriais e as principais fontes energéticas; impactos ambientais 
causados pela atividade industrial e pela produção de energia. A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
BRASILEIRO: Os principais aspectos do quadro natural brasileiro; Os domínios morfoclimáticos; as 
pressões antrópicas sobre os grades biomas brasileiros; a população brasileira; a urbanização brasileira; 
Impactos ambientais da urbanização; A industrialização do Brasil; A economia agrária brasileira; 
Problemas da agricultura brasileira; O comercio interno e externo brasileiro; A divisão regional do Brasil; 
as grandes regiões brasileiras: aspectos naturais e  sócio-econômicos; O Nordeste brasileiro. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – ESPANHOL 
Compreensão e interpretação de textos. Gramática - Artigo Definido e Indefinido: Gênero, número. 
Artigo neutro = Lo. Contrações: Al / Del. Pronomes: Pronomes pessoais, pronomes interrogativos, 
pronomes indefinidos. Adjetivos: Gênero, Número, Graus dos adjetivos e Concordância do adjetivo. 
Verbos. Preposições. Substantivo: Gênero, formação do feminino, formação do plural. Advérbios:  
Função dos advérbios. Acentuação Gráfica. Ortografia. Numerais: Cardinais, ordinais. Concordância 
Nominal e Verbal. Verbos regulares e verbos irregulares. Uso do Muy e Mucho.  
 
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Educação especial: conceito e evolução; Aspectos históricos, políticos e sociais da educação especial no 
Brasil; Educação especial: tendências atuais; A questão da inclusão do portador de necessidades 
educativas especiais; Fundamentos e diretrizes da Educação Especial; Distúrbios de aprendizagem e 
educação especial: perspectivas de compreensão e propostas de intervenção; Desafios para a educação 
especial frente aos novos paradigmas; Educação profissional e inserção do portador de necessidades 
especiais no mercado de trabalho; A sociedade, a escola e a família da criança com necessidades 
educacionais especiais; Desafios atuais na formação e atuação de professores de educação especial. 
 
PSICÓLOGO 
Psicologia da família: dinâmica, ciclo de vida familiar e novas contribuições familiares. Psicologia do 
desenvolvimento. Psicologia geral. Tanatologia. Conhecimento específico das DST, HIV/AID – rotinas de 
COAS e de SAE. Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento, enfrentamento da doença e adesão 
ao tratamento. Processo de Hospitalização. Psicologia Hospitalar. Psicossomática. Reforma psiquiátrica 
no Brasil. Equipe interdisciplinar em saúde. Clínica infantil – teoria e técnica. Clínica de adolescente – 



teoria e prática. Psicoterapia familiar – teoria e prática. Psicoterapia de grupo – teoria e técnica. Clínica 
da terceira idade – teoria e prática. Saúde do trabalhador – conceitos e prática. Código de ética 
profissional. Tratamento multidisciplinar da obesidade. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Desenvolvimento da criança e do adolescentes: Inteligência, afetividade e aprendizagem; a sensação, a 
percepção e a imaginação; concepção interacionista na escola. Modalidades de aprendizagem e os tipos 
psicológicos. Fases no processo de aquisição do conhecimento. Dislexia. Estatuto da criança e do 
adolescente. O papel do psicopedagogo no processo de integração de portadores de deficiência. 
Briquedoteca como instrumento da aprendizagem. A Psicopedagogia e a aprendizagem Matemática. A 
Psicopedagogia e a Psicomotricidade. As Bases Psicológicas da Psicopedagogia. Avaliação e Diagnóstico 
em Psicopedagogia Escolar. Desenvolvimento Cognitivo. Educação Inclusiva e a Psicopedagogia. Ética 
Profissional e a Psicopedagogia. Fundamentos da Psicopedagogia. Neuropsicologia e Distúrbios da 
Aprendizagem. O processo de Alfabetização; Letramento; A educação pública como instrumento de 
inclusão social; O Projeto Político Pedagógico da escola (conceito, caracterização, elaboração e 
execução); O trabalho escolar e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto 
instrumento de inclusão; A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e 
habilidades; A interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos; Os processos de avaliação da 
aprendizagem; A organização dos tempos e dos espaços escolares; Os colegiados escolares 
(composição, atribuições e participação dos segmentos); A relação da escola com a família: a 
transformação na estrutura familiar e suas repercussões no processo educativo e nas funções da escola; 
A articulação escola/família no processo educativo; As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 
9394/96) análise do seu significado para a educação brasileira. LEI NO 9.394/96 ( LDB) Conhecimentos 
Básicos. Parâmetros curriculares nacionais. ESTRATÉGIAS EM RELAÇÃO ÀS ETAPAS DO PROCESSO 
ENSINO – APRENDIZAGEM: Composição da grade escolar, elaboração dos conteúdos programáticos, 
elaboração dos planos de ensino, aplicação dos objetivos às diversas fazes do processo, os conselhos de 
classe, escolha do material escolar do aluno. ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS DA AÇÃO SUPERVISORA: 
Planejamento da supervisão, o plano educacional ou geral da escola, controle, reuniões, observação, 
relacionamento humano, o contato com os pais, atualização dos professores, integração como serviço de 
orientação escolar. A FORMAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO NO NÍVEL DE  2o GRAU. Os Parâmetros 
Curriculares  em Ação, primeiro e segundo ciclos; As Diretrizes Curriculares Nacionais.  
 
SANITARISTA 
Doenças transmissíveis: Conceito, Classificação, Fisiopatologia, Etiopatogênia, Quadro Clínico, 
Diagnóstico, Tratamento, Conduta terapêutica.  Endemia, epidemia, hospedeiro, portador, período de 
incubação e de tranmissibilidade. A defesa do organismo: Vacinas. Períodos de incubação e contágio, 
formas de contágio das seguintes doenças: Amebiase, ancilostomiase, febre tifóide, parasitoses, 
tuberculose, conjuntivite e meningite. Higiene Bucal - Toxicomanias, Alcoolismo e Tabagismo - Agravos 
à saúde da população. Normas sobre: Coleta e destino dos excretos e do lixo, proteção das águas, 
higiene da alimentação, proteção dos alimentos, saneamento da zona rural, disposições gerais de 
saneamento, estatística sanitária, educação sanitária. Construção, ampliação, reforma e reconstrução 
em: Estabelecimentos de trabalho em geral, Escolas e internatos, Hospitais e estabelecimentos de 
assistência médica hospitalar, Cemitérios. 
 
SECRETÁRIA 
Profissão Secretário no Mundo Globalizado: História, Conquistas, Regulamentação Profissional, 
Profissional Secretário Brasileiro, Parâmetro Mundial de Qualidade, Profissão Secretário no Mundo; Perfil 
do profissional secretário no mundo globalizado; Padrões de competência; Profissionalismo X 
Empregabilidade; Polivalência da profissão: Desafios e Responsabilidades. O secretário como agente de 
resultados: Visão e envolvimento no negócio empresarial; plano de negócios; Planejamento estratégico; 
Estruturas organizacionais; Cultura e clima organizacional; Normas e procedimentos organizacionais; 
Gestão de processos e pessoas; Relações interpessoais; Atuação como co-participante do processo 
gerencial; Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle; proatividade na 
assessoria; Visão global com ação local; Gerenciamento e coordenação das informações; O fluxo das 
informações e o processo da transformação em conhecimento; GED – Gerenciamento Eletrônico da 
Informação; Qualidade na organização do trabalho secretarial; Gerenciamento do tempo; Os paradigmas 
tradicionais e os atuais; Identificação das prioridades. O secretário como agente facilitador: Processo de 
Comunicação; Importância do conteúdo e das linguagens verbal e não-verbal; Importância do feedback 
na comunicação de qualidade; Desenvolvimento da comunicação assertiva; Comunicação adequada para 
relacionamentos de qualidade e de resultados; Técnicas de programação neurolinguística; Inteligência 
emocional como estratégia; Relação de inteligência emocional com qualidade, produtividade e 
empregabilidade; A arte de negociar (ganha-ganha); Marketing pessoal e o sucesso profissional; 
Carreira profissional & produto; Ética na conduta profissional; Postura Profissional; Etiquetas e 
comportamento social. O secretário como agente de qualidade: Conceito e processos da qualidade; A 
relação cliente-fornecedor; A participação do Secretário nos programas de qualidade; A responsabilidade 
coletiva para a qualidade; Excelência no Atendimento aos clientes externos e internos. O Secretário 
como agente de mudança: O processo de mudança do mundo e das organizações; O processo histórico 
da mudança; Resistência à mudança; A mudança como elemento alavancador de resultados. As técnicas 
secretariais: Atendimento;Recepção de pessoas; Atendimento eletrônico; Atitudes comportamentais ao 
telefone; Agenda manual e eletrônica; Follow-up eletrônico; Reuniões: preparação e providências; 
Organização de Eventos; Tipologia; Eventos internos e externos, virtuais; Classificação de eventos; 
Cerimonial e protocolo; Preparação de viagens nacionais e internacionais; Redação comercial e oficial, 



em Língua Portuguesa e Inglesa; Documentação e arquivo; Planejamento e classificação dos 
documentos e arquivamento; Análise das correspondências; Métodos de arquivamento; Arquivos 
eletrônico; Tabela de temporalidade. Digitação e Verificação de um documento. Atalhos. Windows versão 
98, SE e Milênio. Office 2000. Excel. WINDOWS 98SE, Me, 2000 e XP: Windows Explorer, Painel de 
Controle, Meu computador, Ferramentas de Sistema, Drivespace, Scandisk, INTERNET E INTRANET: 
Configurações Básicas e Navegação; MICROSOFT OFFICE 2000/2003 WORD: Formatação de textos em 
geral, Mala direta e Memorandos; EXCEL:  Planilhas Eletrônicas, Gráficos e Funções. Manutenção e 
Instalação de HDs, Placas e Redes. Sistemas operacionais: Windows: 9x/ME/2000/XP professional, 
Linux. Microsoft Office 2000 / 2003.  
 
SOCIOLÓGO 
O que é Sociologia: Sociologia e sua História recente, Sociologia do senso comum e Sociologia Científica, 
Conceitos Introdutórios de Sociologia Científica, Correntes Sociológicas: Uma abordagem, As Ciências 
Sociais e a Sociologia. Ciências Sociais e sua classificação.  Conceitos Sociológicos Fundamentais: Ação 
Social, Relação Social, Processos Sociais,  Instituições Sociais, Socialização, Estrutura Social, Mudança 
Social. As Classes Sociais: Características, Desigualdade Social, Estratificação Social, Crenças, valores e 
Normas Sociais,  Castas e Estamentos, Estratificação Social e tipos de elite. Sociologia e Trabalho, 
Divisão do Trabalho e a Industrialização, A Vida Econômica e Sociedade, Divisão do Trabalho,  
Propriedade, Desenvolvimento, Concentração Industrial e Mercado Nacional, A Sociedade Urbano-
Industrial em Formação. Sociedade e Demografia, e Movimentos Sociais: Movimentos Sociais e 
Crescimento Demográfico, Urbanização e Formação de Mercados Internos, As Migrações Inter-Regionais. 
Estratificação Social e Distribuição de Renda: Estratificação e Mobilidade Social, Estratificação Social e os 
Conceitos Clássicos, Estratificação Social e Desigualdade Social. O Conhecimento em Ciências Sociais - 
Introdução ao Estudo da Sociedade. 
A Revolução Industrial e o surgimento das ciências sociais.  As principais correntes teóricas e as 
possibilidades de análise científica dos problemas sociais.  A divisão do trabalho e as várias formas de 
trabalho: escravo, servil e assalariado.  O trabalho na sociedade capitalista e as transformações recentes 
no mundo do trabalho.  Poder, Política e Estado Moderno.  Surgimento e desenvolvimento do Estado 
Moderno.  Poder e representação: modelos de democracia.  Estado e a globalização. Cultura e 
Diversidade Cultural. A unidade humana e a diversidade cultural. O Etnocentrismo. A questão da 
diversidade e o direito à diferença . 
 
TERAPÊUTA OCUPACIONAL 
Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e 
instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal. Áreas de Atuação: saúde 
mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar. 
Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como forma de 
tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. 
Princípios básicos do tratamento terapêutico-ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e 
reumatologia. Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional – 
Positivistas, Humanista, Materialista. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos, 
fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico - ocupacional. 
 
ZOOTECNISTA 
Melhoramento genético do rebanho. Reprodução animal. Nutrição e alimentação animal. Administração 
rural – gerenciamento de empresas e propriedades agrícolas. Análise de alimentos para nutrição animal. 
Saúde animal – profilaxia. Feiras e exposições – coordenação e julgamento. Instalações. Qualidade do 
alimento gerado. 
Promoção do melhoramento dos rebanhos, abrangendo conhecimentos bioclimatológicos e genéticos 
para produção de animais precoces, resistentes e de elevada produtividade; Supervisão e  
assessoramento na inscrição de animais em sociedades de registro genealógico e em provas 
zootécnicas; Formulação, preparação, balanceamento e controle da qualidade das rações para animais; 
Desenvolvimento de trabalhos de nutrição que envolvam conhecimentos bioquímicos e fisiológicos que 
visem melhorar a produção e produtividade dos animais; Elaboração, orientação e administração a 
execução de projetos agropecuários na área de produção animal; Supervisão, planejamento e execução 
de pesquisas, visando gerar tecnologias e orientações à criação de animais; Desenvolvimento de  
atividades de assistência técnica e extensão rural na área de produção animal; Supervisão, 
assessoramento e execução de exposições e feiras agropecuárias, julgamento de animais e implantação 
de parque de exposições; Avaliação, classificação e tipificação de carcaças; Planejamento e execução 
projetos de construções rurais específicos de produção animal; Implantação  e manejo pastagens 
envolvendo o preparo, adubação e conservação do solo; Administração propriedades rurais; Avaliaçaõ e 
realização peritagem em animais, identificando taras e vícios, com fins administrativos de crédito, 
seguro e judicias. 
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