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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS/BIBLIOGRAFIAS 

 
 

 
 
 

PORTUGUÊS (COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR): Textos: 
Interpretação de textos narrativos, descritivos e dissertativos. Ortografia: Uso das letras. Uso dos acentos 
gráficos. Pontuação: Uso dos sinais de pontuação. Fonética e fonologia: Identificação de vogais, semivogais 
e consoantes. Identificação de encontros vocálicos e consonantais. Separação de sílabas. Classificação dos 
vocábulos pelo número de sílabas. Classificação dos vocábulos pela posição da sílaba tônica. 
Morfossintaxe: Classes de palavras. Flexão do nome e do verbo. Emprego de pronomes, preposições e 
conjunções. Relações entre as palavras. Concordância verbal e nominal. Frase (definição, ordem direta e 
inversa). Oração e período. Termos da oração (sujeito e predicado, predicado verbal, nominal e verbo-
nominal, verbos transitivos, intransitivos, de ligação e seus complementos, adjunto adnominal e adverbial). 
Classificação de orações (coordenadas e subordinadas). Vozes do verbo (ativa, passiva e reflexiva). 
Colocação dos pronomes oblíquos. Uso da crase. Significação das palavras. Homônimos e parônimos. 
Sinônimos e antônimos. Linguagem figurada. Identificação e interpretação de figuras de linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO (COMUM A TODOS OS CARGOS): Lei Orgânica do Município e Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e suas alterações. Título I – Introdução, Caput do Art. 2º; art. 3º, Parag. Único; art. 4º; art. 
6º; art. 11; Titulo II, Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, art. 13; art. 16 e seus itens; art. 18 e seus 
itens; art. 20; art. 25; arts. 27 a 32; art. 36; art. 38; art. 49 e seus itens; art 52; art. 53; art. 58; art.59 e seus 
parágrafos; art. 60; art. 61; art. 66; art. 67 e parágrafo ùnico; art. 68 e parágrafo Único; art. 71 e seus 
parágrafos; art. 73 e seus parágrafos; art. 129; art. 133; art. 134 e seus parágrafos; art. 143; art. 146 e 
parágrafo único; art. 147; art. 149; art. 157 e inciso segundo; art. 158 e seus itens e subitens; art. 189; art. 
191 e parágrafo único; art. 192 até; art. 197; art. 372 até art. 376; art. 382 até art. 386; art. 391 até art. 396; 
Título III – Das Normas Especiais da Tutela do Trabalho, art. 442 até art. 445; art. 450 até art. 455. 
 
 
LEGISLAÇÃO DA SAÚDE: Lei orgânica do SUS (8.080/90), Lei 7.498/86, Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990 e alterações (Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras 
providências). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da 
Família (PSF). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1) ENFERMEIRO ESF: Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e 
funções. Instrumentos básicos de enfermagem. O Processo de trabalho de enfermagem. Metodologia de 
assistência. Assistência de enfermagem nas necessidades: alimentação, higiene, eliminação, regulação 
térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso, respiração, integridade física e terapêutica. 
Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. Administração de medicamentos. Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar. Ética profissional: Código de Deontologia de Enfermagem. Legislação do exercício 
profissional. Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes com infecções crônicas 
dos sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino e gastrointestinal. Métodos de desinfecção e 
esterilização. Assistência de enfermagem em situações de urgência: politraumatismo, queimadura, 
ferimentos, hemorragias, parto de urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada 
de animais peçonhentos, intoxicações e paradas cárdio-respiratórias. Conhecimento sobre as principais 
doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, 
escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, 
leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, 
toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Enfermagem 
materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de 
enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém nascido e à 
parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de 
enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias 
urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, 
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considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de saúde Pública e 
Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica. As doenças de Notificação Compulsória. As doenças 
sexualmente transmissíveis. Imunização e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. Assistência de 
enfermidade no domicilio. Participação popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em equipes. 
Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Administração aplicada à enfermagem: 
Princípios de administração geral, administração aplicada em unidades da rede básica de saúde. 
Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública. Programa Saúde da 
Família - PSF Assunto: Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da 
Família. Principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pelas Equipes de Saúde da 
Família nas áreas prioritárias da Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS/2001). Unidade 
de Saúde da Família. A implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe 
Saúde da Família (ESF) e Equipe Saúde Bucal (ESB).  
BIBLIOGRAFIA: 
 
 ANDRADE SM; SOARES DA; CORDONI JÚNIOR L (orgs.) Bases da saúde coletiva. Londrina: 

UEL: Abrasco, 2001. Capítulos: 2, 7, 8, 9 

 BRASIL. Ministério da Saúde.Imunizações: site www.saúde.gov.br   

 BRASIL.Ministério da Saúde (BR). Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de 
Atenção Básica. Portaria nº 648/GM de 28/03/06. www.saude.gov.br/dab 

 BUSS PM. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência e Saúde Coletiva 2000; 5(1): 163-177. 

 CIAMPONE, MHT; PEDUZZI, M. Trabalho em equipe e trabalho em grupo no programa de saúde 
da família. Rev Brás Enferm. Brasília, v.53, n. especial, 107-110, dez. 2000. 

 DUNCAN, B. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas em evidências. 3ª. 
ed. Sessão II , itens de 5 a 8. 

 EGRY, EY; FONSECA, RMGS. A família, a visita domiciliar e a enfermagem: revisitando o processo 
de trabalho da enfermagem em saúde coletiva. Rev.Esc.Enf.USP, v.34, n.3, p.233-9, set. 2000. 

 KAWAMOTO EE. (org.) Enfermagem comunitária. São Paulo(SP): EPU; 1995. 

 ROCHA SMM; ALMEIDA MCP. O processo de trabalho da enfermagem em saúde coletiva e a 
interdisciplinaridade. Rev. latino-am. Enfermagem 2000 dezembro; 8(6): 96-101. 

 ROUQUAYROL MZ. & ALMEIDA FILHO. Epidemiologia & Saúde. 6a ed. Rio de Janeiro (RJ): Medsi; 
1999. Capítulos: 10, 11, 13, 14. 

 ROUQUAYROL MZ. Epidemiologia & Saúde. 4a ed. Rio de Janeiro (RJ): Medsi; 1994.  

 SANTOS, N.C.M. Urgência e emergência para a enfermagem. São Paulo: Iátria, 2003. 

 TIMBY, BK. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem.6ª ed.,Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

 
2) TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ESF: Atuação do Técnico de Enfermagem no Programa de Saúde da 
Família. Fundamentos de Enfermagem · Técnicas Básicas Administração de Medicamentos. Normas e 
Processos de Biossegurança. Noções de desinfecção e esterilização. Métodos de prevenção, proteção e 
controle. Saúde Coletiva, educação e Vigilância em Saúde. Programa de Imunização. Doenças Infecto-
contagiosas e parasitárias · Educação em Saúde. Visita Domiciliar. Trabalho em Equipe. Programa de 
Saúde da Família - Conceitos e Estratégias. SUS - Princípios e Diretrizes. 4. Assistência de Enfermagem à 
Saúde da Mulher · Pré-Natal, parto e puerpério. Prevenção do câncer - colo e mama · Planejamento 
Familiar. Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança · Cuidados com o recém-nascido. Crescimento e 
desenvolvimento. Aleitamento materno. Doenças mais freqüentes na infância. Assistência de Enfermagem a 
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pacientes com Doenças Crônico Degenerativas · Diabetes. Hipertensão Arterial. Doenças Respiratórias. 
Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 Egry, EY; Fonseca, RMGS. A família, a visita domiciliar e a enfermagem: revisitando o processo de 

trabalho da enfermagem em saúde coletiva. Rev.Esc.Enf.USP, v.34, n.3, p.233-9, set. 2000. 

 Kawamoto E.E. (org.) Enfermagem comunitária. São Paulo (SP): EPU; 1995. 

 Ministério da Saúde (BR). Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e 
princípios. Brasília, DF. 1990. 12p. 

3) MÉDICO ESF: 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. Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da 
Família, Atenção primária à Saúde, Lei Orgânica da Saúde 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
 BRASIL. Ministério da Saúde.  Guia de Controle da hanseníase. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de saúde da família. Disponível em 
http://dab.saude.gov.br/index.php 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Tuberculose: Guia de Vigilância Epidemiológica. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_tuberculose.pdf 

 CECIL, Tratado de Medicina Interna, 22ª Ed 

 DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial; condutas clínicas em atenção primária, 3ºed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2004. 

 DUNCAN, Medicina Ambulatorial, 3ª ed 

 GOROLL, Allan H., Mulley, Albert G; Primary Care Medicina; Office evaluation and management of 
the adult patient, 6ªed, 2009. 

 MARCONDES, E. Pediatria Básica. 9ª ed. Ed. Sarvier. 

 Portaria GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF.  
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 Portaria GM nº 1625/2007 – Altera atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – 
ESF dispostas na Política Nacional de Atenção Básica. 

 STARFIELD BARBARA, Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços-tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 

4) CIRURGIÃO DENTISTA – ESF: 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 nãoodontogênicos; 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-maxilofacial; 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. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
 BARATIERI, L.N. et al. Odontologia restauradora- fundamentos e possibilidades. São Paulo: Santos, 

2001. 

 LEONARDO, Mario Roberto – Tratamento de Canais Raduculares - 2008  

 LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e implantodontia oral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 1013p. 

 MALAMED, Stanley. Manual de anestesiologia local. 5. ed. Mosby-Elsevier. 2005. 

 NEVILLE, B.W., DAMM, D.D., ALLEN, C.M., BOUQUOT, J.E. Patologiaoral&maxilofacial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 OKESON, Jeffrey P. Tratamento das desordens temporo mandibulares e oclusão. 4. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2000. 

 PETERSON, L.J. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 

 PHILLIPS, Materiais dentários de Skinner. 10. ed. Guanabara Koogan. 1998 

 RETTORE Junior, Ronaldo. Emergências odontológicas. Belo Horizonte:R. Rettore Júnior, 2000. 

 TOLEDO O.A. Odontopediatria: Fundamentos para a prática clínica. 3 ed. São Paulo: Premier, 
2005. 
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 TURANO, J.C. Fundamentos de prótese total. São Paulo: Quintessence, 1998. 

5) AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ESF: Biossegurança. Conceitos em Biossegurança. 
Processo de limpeza, embalagem, esterilização, monitorizarão química e biológica no processo de 
esterilização em autoclaves. Medidas de Prevenção para evitar a transmissão de doenças entre pacientes e 
profissionais. Competências do auxiliar odontológico. Competências e habilidades do auxiliar odontológico. 
Tarefas auxiliares de auxílio, recepção e atendimento em consultórios dentários. Saúde Bucal Coletiva. 
Promoção e Prevenção de Saúde Bucal 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
 BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos: 

Prevenção e Controle de Riscos. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. Cadernos de Atenção Básica, n. 17. Ministério da Saúde- Departamento de Atenção 
Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 

 LEI Nº 11.889,de 24 DE DEZEMBRO DE 2008. Regulamenta o exercício das profissões de Técnico 
em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. Acesso em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11889.htm 

 NARVAI, PC. Recursos humanos para a promoção de saúde bucal: um olhar no início do século 
XXI. In: Kriger L. (org). Promoção da saúde bucal. ABOPREV: promoção de saúde bucal; 
paradigma, ciência, humanização. 3.ed.Aboprev, 2003. 

 RIBEIRO, A.I. ACD atendente de consultório dentário. 7. ed. Curitiba: Raiar, 2008. 166 p 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Política Nacional de Atenção Básica.Ministério da Saúde-Secretaria de Atenção à Saúde,Departam 


