
CONCURSO PÚBLICO n.º 002/2013
 MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS GERAIS (Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas e Vigia):

Interpretação e compreensão de textos. Tipologia textual. Significação das palavras: sinônimos, antônimos,

homônimos  e  parônimos.  Acentuação  gráfica.  Ortografia.  Pontuação.  Concordância  verbal  e  nominal.

Regência verbal e nominal. Razão e proporção.  Divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente

proporcionais.  Regra de três simples e composta. Números decimais e porcentagens. Perímetros e áreas de

figuras  planas.  Equações  do  1°  e  2º  grau.  Problemas  de  raciocínio  lógico.  Comunicação.  Etiqueta  no

trabalho. Relacionamento interpessoal. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas alterações.

AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS: Atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura

Municipal de Renascença – PR. Conhecimentos relacionados à coleta, armazenamento e reciclagem de lixo.

Limpeza e conservação patrimonial:  realização de limpeza dos diversos ambientes (internos e externos),

móveis e utensílios, utilização e armazenamento produtos e materiais de limpeza. Higienização nos serviços

de  alimentação  e  nutrição.  Higiene  pessoal.  Higiene  do  local  de  trabalho.  Higiene  dos  utensílios,

equipamentos e acessórios de limpeza.  Utilização e finalidades  de Equipamentos de Proteção Individual

(EPI’s).  Manuseio  de  máquinas  e  equipamentos  de  limpeza. Comunicação  interpessoal  e  regras  de

convivência. Técnicas de atendimento ao público.

MOTORISTA:  Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei  n° 9.503/97) e seus anexos.

Resoluções do CONTRAN em vigor, posteriores ao CTB (Lei n° 9.503/97). Resolução n° 168 de 14/12/2004

–  CONTRAN  e  n°169  de  17/03/2005  –  CONTRAN.  Legislação  e  regras  de  circulação:  legislação  e

sinalização de trânsito.Normas gerais de circulação e conduta.  Sinalização de trânsito.  Primeiros socorros.

Proteção ao meio  ambiente.  Cidadania  e  trato com as  pessoas.  Noções de mecânica  básica  de veículos

automotores, manutenção e conservação dos equipamentos.

OPERADOR DE MÁQUINAS: Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Lei n° 9.503/97) e

seus anexos. Resoluções do CONTRAN em vigor, posteriores ao CTB (Lei n° 9.503/97). Resolução n° 168

de 14/12/2004 – CONTRAN e  n°  169 de 17/03/2005 – CONTRAN. Legislação e regras de circulação:

legislação e sinalização de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Primeiros

socorros. Proteção ao meio ambiente. Cidadania e trato com as pessoas. Noções de mecânica básica de

veículos automotores. Seleção, operação, manutenção e conservação de equipamentos móveis.

VIGIA:  Atribuições, funções, conduta, postura, responsabilidades e deveres do profissional  vigia. Noções

sobre a realização de ronda. Princípios de comunicação interpessoal. Relações humanas no trabalho. Regras

de ética e disciplina no trabalho. Trato social cotidiano – regras de convivência. Métodos de observação,

memorização e descrição.  Documentos  oficiais  de identificação.  Conhecimentos  básicos  de prevenção e

combate a incêndios. Medidas de segurança em estabelecimentos de ensino. Controle de acesso de pessoas,

materiais e veículos. Noções básicas de primeiros socorros. Conceitos de defesa pessoal. Procedimentos em

emergências e eventos críticos.

CONHECIMENTOS  GERAIS  (Agente  Comunitário  de  Saúde,  Agente  de  Combate  às  Endemias  e

Motorista  –  PSF):  Interpretação  e  compreensão  de  textos.  Tipologia  textual.  Significação  das  palavras:
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sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Acentuação gráfica. Ortografia. Pontuação. Concordância

verbal  e  nominal.  Regência  verbal  e  nominal.  Razão  e  proporção.   Divisão  em  partes  diretamente

proporcionais  e  inversamente  proporcionais.   Regra  de  três  simples  e  composta.  Números  decimais  e

porcentagens. Perímetros e áreas de figuras planas. Equações do 1° e 2º grau. Problemas de raciocínio lógico.

Comunicação. Etiqueta no trabalho.Relacionamento interpessoal. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho:

Art. 1º ao 86.

AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE:  Políticas  públicas  de  saúde  no  Brasil:  evolução  histórica;

Sistema Único de Saúde (SUS).  Modelos de atenção à saúde:  atenção primária de saúde/atenção básica à

saúde. Estratégia de Saúde da Família (ESF); PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde); NASF

(Núcleo de Apoio à Saúde da Família); SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar). Pacto pela vida. Política

de humanização do SUS. Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Noções de ética e cidadania. O

Agente  Comunitário  de  Saúde  (ACS) como agente  de  transformação:  promoção  da  saúde,  conceitos  e

estratégias. Principais problemas de saúde da população e estratégias para o enfrentamento dos problemas. O

processo de trabalho do ACS:  o seu lugar na equipe de saúde.  Visita domiciliar. Cadastramento familiar e

territorial.  Interpretação  demográfica.  Conceito  de  territorialização,  micro-área  e  área  de  abrangência.

Indicadores  epidemiológicos.  Técnicas  de  levantamento  das  condições  de  vida  e  de  saúde/doença  da

população. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado,

satisfação do usuário e do trabalhador, equidade.  Saneamento básico.  Ferramentas de trabalho: Ficha A;

Ficha B; Ficha C; Ficha D. Programas nacionais de saúde: saúde mental, assistência farmacêutica; saúde da

criança; saúde da mulher; saúde do idoso e da pessoa com deficiência; saúde ambiental; saúde da população

negra.  Noções  sobre  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  infecção  pelo  HIV.  Problemas  clínicos

prevalentes na atenção primária: noções de tuberculose, hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes mellitus,

diarreia e desidratação. Vacinas. Gravidez e planejamento familiar. Sistema de informação em saúde:  SIM,

SINAN,  SIAB,  SINASC,  SIA e  SIH/SUS.  Condições  de  risco  social:  violência,  desemprego,  infância

desprotegida,  processos  migratórios,  analfabetismo,  ausência  ou  insuficiência  de  infra-estrutura  básica.

Educação em saúde na comunidade: metodologias de trabalho em grupo; a cultura popular e sua implicação

no processo educativo. A participação da comunidade; liderança popular. Atuação intersetorial.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS:  Políticas públicas de saúde no Brasil:  evolução histórica;

Sistema Único de Saúde (SUS).  Modelos de atenção à saúde:  atenção primária de saúde/atenção básica à

saúde: Estratégia de Saúde da Família (ESF); PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde). Pacto

pela  vida.  Política de Humanização do SUS.  O processo de trabalho do Agente de doenças  endêmicas:

roteiro de investigação epidemiológica; visita domiciliar; pesquisa larvária em imóveis para levantamento de

índice;  eliminação  de  criadouros;  tratamento  focal  e  perifocal  como medida  complementar  ao  controle

mecânico.  Cadastro de imóveis e pontos estratégicos.  Medidas de controle: vigilância entomológica; o uso

dos equipamentos de proteção individual (EPI); materiais de campo.  Noções básicas de epidemiologia, meio

ambiente  e  saneamento.  Noções  básicas  de  doenças  como  leishmaniose  visceral  e  tegumentar,  dengue,

malária,  esquistossomose,  febre  amarela.  Instrumentos  disponíveis  para  o  controle:  manejo  ambiental;

saneamento básico e coleta de resíduos sólidos; participação comunitária; controle químico. Educação em

saúde,  comunicação  e  mobilização  social:  ações  e  atividades  estratégicas;  ações  de  comunicação  e

mobilização de forma intersetorial para a população geral e para os atores que atuam na saúde (conselheiros,

lideranças sociais, movimentos sociais).
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MOTORISTA-PSF: Conhecimento  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro (CTB -  Lei  n°  9.503/97)  e  seus

anexos. Resoluções do CONTRAN em vigor, posteriores ao CTB (Lei  n°  9.503/97). Resolução n°  168 de

14/12/2004  –  CONTRAN  e  n°  169  de  17/03/2005  –  CONTRAN.  Legislação  e  regras  de  circulação:

legislação e sinalização de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Primeiros

socorros. Proteção ao meio ambiente. Cidadania e trato com as pessoas. Noções de mecânica básica de

veículos automotores, manutenção e conservação dos equipamentos. Conhecimento do Programa Saúde da

Família: diretriz conceitual, equipe de saúde, desempenho e responsabilidades.

CARGOS   E EMPREGOS   PÚBLICOS DE NÍVEL   MÉDIO  

LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto.  Tipologia textual. Funções da linguagem. Significado

das palavras: sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação. Figuras de linguagem. Concordância

verbal  e  nominal.  Regência  verbal  e  nominal.  Emprego  do  acento  indicador  de  crase.  Emprego  dos

pronomes. Emprego das conjunções. Acentuação gráfica. Pontuação.

MATEMÁTICA (apenas  Professor):  Operações  com  conjuntos  (união,  intersecção,  diferença  e

complementar).  Divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Regra de três

simples e composta. Porcentagens, operações comerciais, juros simples e juros compostos. Equações do 1° e

2°  graus.  Progressão aritmética  e  progressão geométrica.  Perímetros  e  áreas  de  figuras  planas.  Áreas  e

volumes de paralelepípedos retos, cubo e cilindro circular reto. Noções de Análise Combinatória. Problemas

de raciocínio lógico.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (apenas  Professor): Relação  professor-aluno  no  processo  ensino-

aprendizagem. Fundamentos teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para a

Educação Básica.  O trabalho como princípio educativo. Projeto Político Pedagógico.  lei  de  Diretrizes  e

Bases  da  Educação  Nacional  -Lei  n°  9.394/96.  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  –  ECA –Lei  n°

8.069/90.

CONHECIMENTOS GERAIS (Auxiliar em Saúde Bucal-PSF, Auxiliar Administrativo-PSF e Técnico em

Saúde Bucal): Liderança. Comunicação. Etiqueta no trabalho. Relacionamento interpessoal. Constituição da

República Federativa do Brasil: Arts. 1° ao 13 e do 37 ao 41.  Plano Diretor do Município de Renascença:

arts. 1° a 12 e suas alterações. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho: Art. 1º ao 86, Art. 117 ao 351.

CONHECIMENTOS  GERAIS  (apenas  Escriturário):  Liderança.  Comunicação.  Etiqueta  no  trabalho.

Relacionamento interpessoal. Constituição da República Federativa do Brasil: Arts. 1° ao 13 e do 37 ao 41.

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas alterações. Plano Diretor do Município de Renascença:

arts. 1° a 12 e suas alterações.

AUXILIAR  DE  SAÚDE  BUCAL  -  PSF:  Composição,  estrutura  e  função  dos  dentes  decíduos  e

permanentes, odontograma e notação dentária, faces e grupos dentários, anatomia e função das estruturas

orais.  Princípios  e  normas  de  biossegurança,  imunização,  resíduos  de  serviços  de  saúde,  princípios  e

processos de limpeza, esterilização e desinfecção do consultório. Instrumentais, equipamentos e técnicas de

manipulação de materiais  odontológicos, tipos de cavidades dentárias, organização de bandejas, mesas e

instrumentação em procedimentos odontológicos. Armazenamento e processamento dos filmes radiográficos,

medidas de proteção contra a radiação, documentação odontológica. Lei nº 11.889/2008, código de ética

odontológica,  administração  de  rotinas  na  clínica  odontológica,  ergonomia  e  prevenção  das  cargas  de

trabalho em odontologia. Organização da saúde bucal na Atenção Básica, bases legais do Sistema Único de
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Saúde (Lei nº 8080/1990, Lei nº 8142/1990, Constituição Federal da República 1988, Decreto nº 7508/2011),

bases  da  Estratégia  da  Saúde  da  Família.  Processo  saúde-doença,  ações  de  promoção,  prevenção  e

recuperação da saúde bucal.

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  -  PSF: Noções  de  administração  geral.  Técnicas  administrativas  e

organizacionais. Técnicas de arquivo e protocolo. Redação oficial e técnica. Atendimento ao público. Noções

de informática. Programa Saúde da Família: Portaria nº 648, de 28 de março de 2006 - Capítulo II e Anexo I.

ESCRITURÁRIO: Noções de administração geral. Técnicas administrativas e organizacionais. Técnicas de

arquivo e protocolo. Redação oficial e técnica. Atendimento ao público. Noções de informática.

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL –  PSF:  Odontograma  e  notação  dentária,  faces  e  grupos  dentários,

dentição decídua  e  permanente:  morfologia,  posição  e  relações  oclusais,  composição,  estrutura  básica  e

função  dos  dentes,  anatomia  e  função  das  estruturas  orais.  Princípios  e  normas  de  biossegurança.

Classificação das cavidades dentárias, isolamento do campo operatório, limpeza da cavidade, proteção e

selamento do complexo dentino pulpar, remoção de suturas, inserção e polimento de materiais restauradores

diretos: amálgama, resina composta e cimentos odontológicos, procedimentos de prevenção e controle das

doenças bucais, profilaxia, raspagem, alisamento e polimento dentário, indicação e uso do flúor. Técnicas

radiográficas intrabucais e medidas de proteção contra a radiação,  falhas na técnica e no processamento

radiográfico.  Lei  nº  11.889/2008,  código  de  ética  odontológica,  ergonomia  e  prevenção  das  cargas  de

trabalho em odontologia. Organização da saúde bucal na Atenção Básica, bases legais do Sistema Único de

Saúde (Lei nº 8080/1990, Lei nº 8142/1990, Constituição Federal da República 1988, Decreto nº 7508/2011),

bases da Estratégia da Saúde da Família.  Processo saúde-doença, estratégias de atuação em saúde bucal,

promoção,  manutenção da saúde e prevenção, controle das doenças bucais. 

PROFESSOR:  Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica  - Resolução CNE/CEB nº

4, de 13 de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana - Parecer CNE/CP n.º 3, de 10 de março de

2004. Lei nº 9394/96, dispõe sobre as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Estatuto da Criança e do

Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. A proposta curricular para os anos iniciais do Ensino

Fundamental,  1º  ao  5º  ano:  conteúdos  básicos,  metodologias,  planejamento  e  avaliação  de  Língua

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, artes, educação física, ensino religioso. O Projeto

Político Pedagógico. A rotina da sala de aula: A organização dos espaços e dos tempos. O perfil e a formação

do professor do Ensino Fundamental -  I. Os descritores da Prova Brasil referentes à Língua Portuguesa. Os

descritores da Prova Brasil referentes à Matemática. A análise linguística e as práticas discursivas de língua

portuguesa: oralidade; leitura e escrita; literatura. Alfabetização e letramento.

CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL   SUPERIOR  

LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto.  Tipologia textual. Funções da linguagem. Significado

das palavras: sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação. Figuras de linguagem. Concordância

verbal  e  nominal.  Regência  verbal  e  nominal.  Emprego  do  acento  indicador  de  crase.  Emprego  dos

pronomes. Emprego das conjunções. Acentuação gráfica. Pontuação.

CONHECIMENTOS  GERAIS (apenas  Médico-PSF):  Liderança.  Comunicação.  Relacionamento

interpessoal. Constituição da República Federativa do Brasil.  Lei Orgânica do Município de Renascença e

suas alterações. Plano Diretor do Município de Renascença e suas alterações.  Consolidação das Leis do

Trabalho.
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CONHECIMENTOS GERAIS (Engenheiro Civil  e Médico):  Liderança. Comunicação. Relacionamento

interpessoal. Constituição da República Federativa do Brasil. Lei Orgânica do Município de Renascença e

suas alterações. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas alterações. Plano Diretor do Município

de Renascença e suas alterações.

ENGENHEIRO CIVIL: Projetos. Interpretação de Projetos: escalas, simbologia, plantas, cortes, elevações,

cálculo de área, cotas, níveis. Projeto topográfico e georreferenciamento de imóveis. Projeto de edificações:

arquitetônico,  fundações,  estrutural,  instalações  hidrossanitárias,  instalações  elétricas,  telefonia,  GLP

prevenção contra incêndio. Projetos complementares: elevador, lógica, proteção e vigilância, HVAC, sistema

de aproveitamento de água pluvial  para  fins não potáveis.  Projeto de obras  viárias:  projeto geométrico,

terraplanagem, pavimentação,  drenagem, sinalização.  Projeto assistido por computador.  Especificação de

materiais  e equipamentos. Canteiro de obras. Estocagem e armazenamento de materiais,  equipamentos e

ferramentas. Instalações provisórias. Organização do canteiro. Locação de obra. Fundações e obras de terra.

Terraplanagem.  Escavações.  Exploração  de  subsolo  e  sondagens.  Contenção  e  escoramento.  Fundações

superficiais  e  profundas.  Supra–estrutura.  Análise  estrutural:  resolução  de  estruturas  (reações  de  apoio,

esforços internos, linhas de estado e de influência). Estruturas de aço (estruturas em perfis laminados e em

perfis formados a frio). Estruturas de concreto (vigas, lajes e pilares). Estruturas de madeira (cobertura).

Fundamentos da alvenaria estrutural. Execução de obras. Vedação em alvenaria cerâmica, concreto e gesso.

Aberturas e esquadrias. Revestimento de pisos, paredes e forros. Impermeabilização e cobertura. Isolamento

térmico e acústico. Hidráulica, hidrologia e saneamento básico. Sistema de abastecimento de água: captação,

adução, reservação e distribuição. Drenagem urbana e obras de defesa contra inundação. Sistema de coleta e

tratamento de efluentes. Sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos. Instalações prediais.

Instalações  hidrossanitárias.  Sistema  de  aproveitamento  de  água  pluvial.  Sistema  de  prevenção  contra

incêndio.  Instalações  elétricas  e  telefônicas.  Materiais  de  construção:  cimentos,  argamassas,  concreto,

madeiras, materiais metálicos, vidros, plásticos, materiais cerâmicos, tintas, vernizes, impermeabilizantes e

isolantes. Manutenção e conservação de edificações. Patologia, diagnóstico e recuperação das construções.

NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – desempenho. Segurança e higiene do trabalho. Segurança do

trabalho:  proteção  individual  e  coletiva.  Análise  de  riscos  ocupacionais.  Legislação  e  normas  (NR8  –

Edificações;  NR10  –  Segurança  em  instalações  e  serviços  em  eletricidade;  NR11  –  Transporte,

movimentação, armazenamento e manuseio de materiais). Análise ergonômica (NR17). Doenças do trabalho

(NR18). Legislação e engenharia legal. Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia. Estatuto

da cidade. Normas da ABNT. Avaliações e perícia, vistoria e elaboração de pareceres. Lei  n°  8666/1933 e

atualizações:  administração  pública,  licitação  e  contratos.Legislação  municipal:  código  de  obras  do

município de Renascença.  Legislação ambiental. Licenciamento ambiental. Estudo e relatório de impacto

ambiental.  Leis referentes às unidades de conservação, crimes ambientais, áreas tombadas e proteção do

patrimônio  histórico.  Orçamento  e  planejamento.  Composição  de  custos  unitários.  Levantamento  de

quantidades. Cronograma físico-financeiro. Diagramas de GANTT, PERT/CPM, curva de serviços e insumos

(curva  S).  Fiscalização.  Documentação  técnica:  editais,  contratos,  aditivos,  caderno  de  encargos.

Documentação de obra: diários de obras e projetos. Aplicação de recursos: medições, emissão de fatura,

reajustes. Controle tecnológico e recebimento em obra de materiais de construção. Controle de execução de

serviços. Qualidade total aplicada à construção.

MÉDICO: Fundamentos de farmacologia e prescrição de medicamentos. Cuidados gerais e preventivos da

saúde  do  adulto.  Doenças  cardiovasculares  (hipertensão  arterial  sistêmica,  cardiopatia  isquêmica,
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insuficiência  cardíaca,  miocardiopatias,  valvulopatias  e  arritmias  cardíacas).  Doenças  pulmonares  (asma

brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, infecções respiratórias e pneumonias,

abscessos  pulmonares,  doença  pulmonar  intersticial  e  hipertensão  pulmonar).  Doenças  gastrintestinais  e

hepáticas  (úlcera  péptica,  doenças  pépticas,  hemorragia  digestiva,  doenças  intestinais  inflamatórias  e

parasitárias, diarreias agudas e crônicas, colelitíase, colecistite, pancreatites, hepatites, hepatopatias tóxicas e

insuficiência  hepática  crônica).  Doenças  renais  (insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  glomerulonefrites,

síndrome nefrótica, nefropatias, litíase urinária e infecções urinárias). Doenças endócrinas (diabetes mellitus

e insipidus, doenças da tireoide e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas suprarrenais e paratireoides).

Dislipidemias.  Obesidade.  Doenças  do  metabolismo  (D.  Gaucher,  D.  Niemann-Pick,  D.  Fabry,

Xantomatoses). Doenças reumáticas e do colágeno (artrite reumatoide e outras artrites, espondiloartropatias,

colagenoses, gota e vasculites). Doenças infecciosas em geral e parasitárias. Antibioticoterapia. Distúrbios

hidroeletrolíticos e acidobásicos. Distúrbios da consciência e da memória. Acidentes vasculares cerebrais.

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Interpretação

clínica de exames complementares de uso frequente na prática clínica. Emergências clínicas. Intoxicações

exógenas. Queimaduras. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças neurológicas. Polineurites. Doenças

degenerativas  e  infecciosas  do  SNC.  Polirradiculoneurites.  Doenças  de  notificação  compulsória.

Emergências  psiquiátricas.  Diagnóstico,  avaliação  laboratorial  e  tratamento  das  principais  urgências  e

emergências clínicas. Código de Ética Médica. Consensos e Diretrizes clínicas. 

MÉDICO – PSF:  Promoção e prevenção de doenças na população.  Epidemiologia e  estatística em saúde

coletiva e social. Estado de saúde das populações. Saneamento básico. Epidemiologia e prevenção (doenças

crônicas  não  transmissíveis,  doenças  transmissíveis).  Doenças  transmissíveis  e  métodos  de  transmissão.

Doenças infecciosas e o meio ambiente. Cefaleias e neuropatias. Doenças cardiovasculares. Doenças renais e

endocrinológicas.  Doenças  neurológicas.  Doenças hematológicas e pulmonares.  Doenças  dermatológicas.

Doenças gastrointestinais e respiratórias. Doenças típicas da infância. Saúde da criança, do adolescente, da

mulher, do adulto e do idoso. Saúde mental. Manejo na saúde da família. Identificação de sinais e sintomas e

tratamentos mais frequentes na prática clínica. Prevenção de doenças. Imunização. Gestação de baixo risco.

Aleitamento  materno.  Promoção da saúde  física  e  mental.  Atenção aos  dependentes  químicos.  Doenças

infecciosas.  DST  (Doença  sexualmente  transmissível).  Parasitoses  intestinais.  Afecções  de  pele  mais

comuns.  Noções de epidemiologia clínica.  Bases clínico-epidemiológicas das condutas  médicas.  Estudos

epidemiológicos  em  saúde  pública.  Medicina  baseada  em  evidências.  Vigilância  epidemiológica.

Puericultura. Vacinas. Planejamento familiar. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Relação

médico-paciente.  Aspectos  gerais  no  cotidiano  da  prática  de  atenção  primária  à  saúde.  Exames

complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Principais indicadores

de saúde. PSF- Programa Saúde da Família. SUS (Sistema Único de Saúde). Políticas de atenção à saúde do

SUS. Código de Ética Médica. Preenchimento da declaração de óbito. Doenças de notificação compulsória.

Noções  relacionadas  à  saúde  do  trabalhador.  Atribuições  dos  membros  da  equipe.  Ética  nas  visitas

domiciliares.  Atividades  comunitárias.  Programas e  ações  nas  unidades  básicas.  Conselho Municipal  de

Saúde. Agentes comunitários de saúde (recrutamento, composição e atribuições).  Consensos e Diretrizes

médicos. Constituição Federal de 1988. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. 
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