
ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO : Textos: Interpretação de 
textos. Significado das palavras. Sinônimos e antônimos. Homônimos e 
parônimos. Fonética e fonologia: Identificação de vogais, semivogais e 
consoantes. Letras e fonemas. Identificação de encontros vocálicos e 
consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), 
classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Classe de 
palavras (classes gramaticais). Tipos de sujeito e predicado. Tipos de verbos. 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR: Textos: 
Interpretação de textos. Ortografia: Uso das letras. Uso dos acentos gráficos. 
Pontuação: Uso dos sinais de pontuação. Fonética e fonologia: Letras e 
fonemas. 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. 

MATEMÁTICA 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO : Operações 
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
frações. Frações. Expressões algébricas - Fatoração. Regra de três. Raiz 
quadrada. Juro simples. Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos 
conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. Potenciação e radiciação. 
Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e sistema de 
equações. Problemas. 

 

 

ATUALIDADES 



Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, 
sociedade, geografia, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricas, em nível municipal, regional, nacional e internacional. 

INFORMÁTICA: 

Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização do 
Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do Windows XP. 
Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Instalação, 
configuração e utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir da 
versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Recursos 
Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de 
Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 
6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico –Outlook. 

LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  - DA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 
Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 
Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Leis 
e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da 
Família. Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 

(LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.; LEI Nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990; Constituição Federal de 1988 - capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200;  
Emenda Constitucional Nº 29; Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006; 
Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006; Portaria GM nº 154, de 24 de 
Janeiro de 2008;  

LEGISLAÇÃO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  - DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS/1993; 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política 
Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política Nacional de 
Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 
11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 
2008. Tipificação Nacional de Serviços Socio Assistenciais – Resolução 109 de 
11 de novembro de 2009. 



 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO PSF: Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; 
Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre de origem 
indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 
Hipotireoidismo; Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente 
transmissíveis, Cardiopatia isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar 
obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; 
Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS;Infecção Urinária; 
Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por 
animais peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética 
profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 
julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho 
Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do 
Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. Organização 
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em 
saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 
qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, 
satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: 
conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e 
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

ENFERMEIRO PSF: Ética, de ontologia, bioética e legislação em enfermagem; 
noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; 
semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em 
enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clinica em todo o ciclo vital 
(recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética 
do profissional de enfermagem, processo de cuidar em enfermagem cirúrgica 
em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e 
idoso); processo do cuidar em enfermagem em doenças transmissíveis; 
processo do cuidar em enfermagem em emergências e urgências; processo do 
cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; administração e 
gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; 
biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem em centro de material 
e esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 
Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 



Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Leis 
e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da 
Família. 

CIRURGIÃO DENTISTA PSF: Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco 
Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. 
Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica 
Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese 
Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética profissional, Organização 
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, 
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Organização dos serviços de 
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 
social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 
Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 
Saúde e Pacto pela Saúde. Leis e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do 
Programa Estratégia Saúde da Família. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF: Técnicas Fundamentais em 
Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais 
(TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, 
administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao 
autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de 
materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta 
a profissão; código de ética do profissional de Enfermagem; Legislação do 
Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância 
epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, 
mulher, criança e adolescente; conhecer doenças infecto parasitárias e demais 
patologias atendidas na rede básica; Atentar para a importância das ações 
educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com 
a saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes 
portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, 
bronquite, pneumonia). Rotinas de esterilização, preparo de material e 
prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem Materno-Infantil: 
Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-
nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com 
recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e 
hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer 
situações que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os com técnicas 



científicas; Ética profissional. Normas e diretrizes da Estratégia Saúde da 
Família. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 
Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 
Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 
Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Leis 
e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da 
Família. 

TECNICO DE SAUDE BUCAL DO PSF: Conhecimentos básicos das 
estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucais 
e demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento da 
fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição 
permanente e temporária através da representação gráfica e numérica. 
Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. 
Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática 
odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e 
herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: 
importância, definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, 
características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie 
dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, 
terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de 
grupos de risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas 
e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. 
Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do 
campo operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação 
de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos 
de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em 
saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 
odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. 
Ética profissional.  Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 
estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela 
Saúde. Leis e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia 
Saúde da Família. 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DO PSF: Educação em saúde bucal - Higiene 
Bucal. Hábitos alimentares e consumo de açúcar. Uso de fluoretos e selantes. 
Acolhimento odontológico do paciente. Doenças da boca - cárie e controle 
dentário, periodontopatias. Câncer bucal, fissuras lábio - palatais, controle da 



placa bacteriana. A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática 
odontológica. Tipos de esterilização. Manutenção do equipamento 
odontológico. Riscos ocupacionais e sua prevenção. Atribuições do auxiliar de 
saúde bucal, na equipe de trabalho. Ética profissional. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 
Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 
Saúde e Pacto pela Saúde. Leis e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do 
Programa Estratégia Saúde da Família. 

MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS: Saúde Mental Comunitária; Definição; 
Diferenciação em Relação à Psiquiatria Convencional; Saúde Mental no Brasil; 
Legislação e Portaria 224/MS; Legislação no Estado do Paraná; Recursos 
Extra-Hospitalares e seus Objetivos; Conhecimentos Gerais em Transtornos 
Psiquiátricos a Saber; Transtornos Mentais e de Comportamento decorrentes 
do Uso de Substâncias Psicoativas; Esquizofrenia e Transtornos Delirantes; 
Transtornos do Humor; Transtornos Alimentares; Transtornos Neuróticos 
Relacionados ao Stress e Somatoformes, Transtornos Mentais de 
Comportamento em Adultos, Transtornos Hipercinéticos (Infância e 
Adolescentes), Transtornos de Conduta (Infância e Adolescência). Transtornos 
Mistos de Conduta e Emoção (Infância e Adolescência), Ética Profissional.  

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os Centros de Atenção 
Psicossocial. Diretrizes da Política de Saúde Mental no Brasil. 

Referencia Bibliográfica: 
-Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 que Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. 
-Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial – 
www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf  

-Linha Guia de Saúde Mental, 1ª edição 2006 Secretaria de Estado de Saúde 
de MG. Atenção em Saúde Mental 

 

ENFERMEIRO DO CAPS: Ética, de ontologia, bioética e legislação em 
enfermagem; noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição e dietética em 
saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da 
assistência em enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clinica em 
todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e 

http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf


idoso); Código de Ética do profissional de enfermagem, processo de cuidar em 
enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, 
adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em enfermagem em 
doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em emergências 
e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e 
psiquiatria; administração e gerenciamento em saúde; saúde da família e 
atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem 
em centro de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética 
profissional.  

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os Centros de Atenção 
Psicossocial. Diretrizes da Política de Saúde Mental no Brasil. 

Referencia Bibliográfica: 
-Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 que Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. 
-Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial – 
www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf  

-Linha Guia de Saúde Mental, 1ª edição 2006 Secretaria de Estado de Saúde 
de MG. Atenção em Saúde Mental 

 

PSICÓLOGO DO CAPS: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas 
psicoterápicas de fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade 
adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância 
e adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das 
psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Manejo clínico 
das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos 
clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. Modelos 
de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem 
Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde 
mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; 
Epidemiologia social das desordens mentais; Considerações sobre 
terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria pós-
asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo 
hospitalar e o conceito de doença mental; As Reformas Psiquiátricas; 
Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clinica 
da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto 
Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas 

http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf


interfaces com a saúde mental; Psicologia e Educação. Transtornos de 
Personalidade.  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS: Técnicas Fundamentais em 
Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais 
(TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, 
administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao 
autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de 
materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta 
a profissão; código de ética do profissional de Enfermagem; Legislação do 
Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância 
epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, 
mulher, criança e adolescente; conhecer doenças infecto parasitárias e demais 
patologias atendidas na rede básica; Atentar para a importância das ações 
educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com 
a saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes 
portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, 
bronquite, pneumonia). Rotinas de esterilização, preparo de material e 
prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem Materno-Infantil: 
Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-
nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com 
recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e 
hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer 
situações que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os com técnicas 
científicas; Ética profissional.  

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os Centros de Atenção 
Psicossocial. Diretrizes da Política de Saúde Mental no Brasil. 

Referencia Bibliográfica: 
-Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 que Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. 
-Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial – 
www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf  

-Linha Guia de Saúde Mental, 1ª edição 2006 Secretaria de Estado de Saúde 
de MG. Atenção em Saúde Mental 

 

FISIOTERAPEUTA DO PNPS:: Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e 
Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento 

http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf


funcional. Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da 
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, 
termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e 
próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, 
semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e 
neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; 
ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e 
reabilitadora. Ética profissional. Política Nacional de Promoção da saúde. 
Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Politica 
Nacional de Atenção Básica. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 
Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores 
de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 
estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela 
Saúde. Portaria nº 687, de 30 de março de 2006 Aprova a Política de 
Promoção da Saúde. Portaria nº 719, de 7 de abril de 2011  que Institui o 
Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Política 
Nacional de Promoção da saúde, 3ª edição Série Pactos pela Saúde 2006, v.7 
Brasília DF 2010 – Ministério da Saúde.Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 
2006; E Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008) 

EDUCADOR FÍSICO DO PNPS: A Educação Física e os fatores que afetam o 
crescimento físico. O profissional de Educação Física e o PSF. O Profissional 
de Educação Física e o NASF. Programas de Intervenção em Atividade Física 
e Saúde no Brasil e no mundo. Epidemiologia da Atividade Física. Métodos de 
Medida da Atividade Física. Crescimento e desenvolvimento humano. 
Fisiologia do Exercício. Cinesiologia. Cineantropometria. Análise de dados em 
atividade física e saúde. Baterias de Testes. Exercícios resistidos para a saúde 
e desempenho. Prescrição de Exercício na prevenção, tratamento e controle 
dos agravos crônico não transmissíveis. Saúde coletiva e Atividade Física. 
Metodologia do Treinamento Desportivo: Aptidão Física: conceitos, 
componentes básicos e aspossíveis causas e consequências. O Esforço, 
intensidade e frequência nos exercícios. Esporte adaptado. Avaliação Saúde 
no Trabalho: Qualidade de Vida, Estilos de Vida, Ergonomia. Conceitos de 
Atividade Física e Saúde. Prescrição de Exercício Físico para Saúde. Diretrizes 
Gerais para prescrição de exercício e orientação de atividades físicas. 
Atividade Física e idoso. Atividade Física para crianças e adolescentes. 
Atividade Física para gestantes. Política Nacional de Promoção da saúde. 
Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Politica 
Nacional de Atenção Básica.Portaria nº 687, de 30 de março de 2006 Aprova a 
Política de Promoção da Saúde. Portaria nº 719, de 7 de abril de 2011  que 
Institui o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Política Nacional de Promoção da saúde, 3ª edição Série Pactos pela Saúde 
2006, v.7 Brasília DF 2010 – Ministério da Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de 
março de 2006; E Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008) 

 



ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS: Código de Ética Profissional. O Serviço 
Social no Brasil e sua inserção no processo de produção e reprodução das 
relações sociais. O processo de institucionalização do serviço social. 2 - 
Perspectivas teórico metodológicas do Serviço Social. A influência do 
materialismo histórico e da fenomenologia na idealização e na ação do Serviço 
Social. As características metodológicas do Serviço Social em suas 
configurações clássicas ou tradicionais, de transição reconceituada. 3 - A 
assistência nas políticas sociais brasileiras. A institucionalização da assistência 
no Brasil. As grandes instituições de assistência no Brasil. 4 - A questão da 
saúde no contexto da política social brasileira. O Serviço Social nos programas 
de saúde pública ao nível de assistência primaria. O Serviço Social nas áreas 
de saúde e sua articulação com as organizações sociais de base. Movimentos 
sociais urbanos. Desenvolvimento do Serviço Social na América Latina. Ênfase 
na realidade brasileira. Os três vertentes do Serviço Social (Materialismo 
Histórico e Dialético, Fenomenologia e Funcionalismo). Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e suas atualizações. Estatuto do Idoso e suas 
atualizações. Processos de trabalho do Serviço Social. Instrumentos e técnicas 
do Serviço Social; Pesquisa em Serviço Social. 

 

PSICÓLOGO DO CRAS: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e 
Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e 
Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O 
desenvolvimento de criançae adolescentes. Legislação. História das Políticas 
de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, 
Lei8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). 
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, 
de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 
Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 
Saúde e Pacto pela Saúde. Leis e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do 
Programa Estratégia Saúde da Família. 

COORDENADOR DO ESPAÇO DO CRAS:  

1-Resolução 33 de 12 de Dezembro de 2012 – Aprova a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social  - NOB/SUAS  2- Resolução 01 
de 21 de fevereiro de 2013 – Reordenando o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS  3 - A assistência nas políticas sociais brasileiras. A 
institucionalização da assistência no Brasil. As grandes instituições de 



assistência no Brasil. 4 - A questão da saúde no contexto da política social 
brasileira. O Serviço Social nos programas de saúde pública ao nível de 
assistência primaria. O Serviço Social nas áreas de saúde e sua articulação 
com as organizações sociais de base. Movimentos sociais urbanos. Conceitos 
gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais, 
seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência 
social. .Noções Básicas sobre as Relações Humanas..Os conselhos de direito: 
da criança e do adolescente, da saúde, da educação e da assistência social.A 
importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. 
Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias. 
Dinâmica Familiar: noções básicas. A importância da família no convívio social 
e na proteção social da criança e do adolescente.Trabalho com grupos. A 
importancia da rede socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. 
Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS/1993; 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política 
Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política Nacional de 
Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 
11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 
2008. Tipificação Nacional de Serviços Socio Assistenciais – Resolução 109 de 
11 de novembro de 2009. 

ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS: Código de Ética Profissional. O Serviço 
Social no Brasil e sua inserção no processo de produção e reprodução das 
relações sociais. O processo de institucionalização do serviço social. 2 - 
Perspectivas teórico metodológicas do Serviço Social. A influência do 
materialismo histórico e da fenomenologia na idealização e na ação do Serviço 
Social. As características metodológicas do Serviço Social em suas 
configurações clássicas ou tradicionais, de transição reconceituada. 3 - A 
assistência nas políticas sociais brasileiras. A institucionalização da assistência 
no Brasil. As grandes instituições de assistência no Brasil. 4 - A questão da 
saúde no contexto da política social brasileira. O Serviço Social nos programas 
de saúde pública ao nível de assistência primaria. O Serviço Social nas áreas 
de saúde e sua articulação com as organizações sociais de base. Movimentos 
sociais urbanos. Desenvolvimento do Serviço Social na América Latina. Ênfase 
na realidade brasileira. Os três vertentes do Serviço Social (Materialismo 
Histórico e Dialético, Fenomenologia e Funcionalismo). Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e suas atualizações. Estatuto do Idoso e suas 
atualizações. Processos de trabalho do Serviço Social. Instrumentos e técnicas 
do Serviço Social; Pesquisa em Serviço Social. 

 



PSICÓLOGO DO CREAS: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento 
e Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e 
Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O 
desenvolvimento de criançase adolescentes. Legislação. História das Políticas 
de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, 
Lei8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). 
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, 
de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 
Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 
Saúde e Pacto pela Saúde. Leis e portarias do PSF. Diretrizes e Normas do 
Programa Estratégia Saúde da Família. 

ADVOGADO DO CREAS: DIREITO CONSTITUCIONAL Constituição. 
Conceito. Classificação e interpretação das Normas Constitucionais. A ordem 
constitucional vigente. Supremacia constitucional e controle da 
constitucionalidade das normas. Princípios fundamentais. Direitos e Garantias 
Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos 
sociais, direitos da nacionalidade e direitos políticos. Organização Político-
Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federados e Municípios. A 
Administração Pública na Constituição Federal. Funções essenciais à Justiça. 
Princípios gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: 
previdência social, saúde e assistência social. Educação, cultura e desporto. 
Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. DIREITO 
ADMINISTRATIVO Administração Pública: conceito e características. 
Administração Direta e Indireta. Regime jurídico-administrativo: princípios da 
Administração pública, prerrogativas e sujeições. Poder normativo, poder 
disciplinar, poder hierárquico e pode de polícia. Atos Administrativos: conceito, 
atributos, elementos, classificações e extinção. Discricionariedade e 
vinculação, processo administrativo. Contratos Administrativos: conceito, 
peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e inexecução. 
Modalidade de contratos administrativos. Contrato de gestão, convênios e 
consórcios. A Teoria da Imprevisão e seus reflexos nos Contratos 
Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidade e procedimento (Lei 
8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.) servidores públicos: 
conceito, classificação, provimento, vacância, responsabilidade e regime 
previdenciário. Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Controle da 
Administração Pública. DIREITO TRIBUTÁRIO Limitações Constitucionais ao 
Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária: 
vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza 
jurídica e espécies. Obrigações tributárias: conceito, fato gerador, sujeitos ativo 
e passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: conceito, 
natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. 
Responsabilidade tributária. O Sistema Tributário Nacional: tributos federais, 
estaduais e municipais. Administração tributária. Repartição das receitas 



tributárias. DIREITO CIVIL Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. 
Personalidade e capacidade jurídica. Domicílio. Bens: Conceito e 
Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, Defeitos, Forma e 
Nulidades. O Direito Adquirido. Posse: Conceito, classificação, aquisição, 
efeitos e perda. Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de 
vizinhança. Condomínio geral e condomínio edilício. Superfície. Servidões. 
Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do promitente comprador. Penhor, hipoteca 
e anticrese. Obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento, extinção e 
inadimplemento. Contrato: conceito, classificações, disposições gerais e 
extinção. Espécies de Contrato: compra e venda, troca ou permuta, doação, 
locação, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, mandato e 
fiança. Atos unilaterais. Responsabilidade Civil: princípios gerais. Casamento. 
Relações de Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. Sucessões: 
sucessão legítima e sucessão testamentária. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Estrutura do Código de Processo Civil. Processos de Conhecimento. Jurisdição 
e Ação. Partes e Procuradores. Atos Processuais. Formação, suspensão e 
extinção do Processo. Antecipação e tutela. Procedimento sumário. 
Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, 
espécies, suspensão e extinção. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade. Processo Cautelar: disposições gerais, Arresto, Sequestro, 
Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de Provas e atentado. 
Procedimentos especiais: Ações possessórias, Ação de Nunciação de Obra 
Nova, Ação de Usucapião, Inventários e Partilhas, Embargos de Terceiro e 
Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação 
Popular, Mandado de Segurança e Ação Civil Pública. DIREITO MUNICIPAL 
Município: Organização e Regime Jurídico do Município na Constituição 
Federal de 1988; Da Organização dos Poderes Municipais; impostos 
Municipais; Tributação e Orçamento do Município; Competências Legislativas 
Municipais Exclusivas, Concorrentes e Subsidiárias; Da Responsabilidade Civil 
e Penal dos Prefeitos; Da Responsabilidade Civil e Penal dos Vereadores; Da 
Inviolabilidade Penal dos Detentores de Cargo Eletivo; Do Meio Ambiente e sua 
Proteção na Esfera Municipal. LEGISLAÇÃO ESPECIAL.Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1.988..Lei n° 8.666/93, licitações e contratos 
públicos. Lei n° 6.830/80: dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da 
Fazenda Pública e dá outras providências. Lei n° 8.429/92: dispõe sobre a 
Improbidade Administrativa. Direito do Consumidor: Lei n° 1.521/51; Lei n° 
8.078/90; Lei n° 8.884/94; Lei n° 9.656/98; Decreto n° 2.181/97. Direito 
Urbanístico: Lei n° 6.766/79; Lei n° 10.257/01. Patrimônio Público: Lei n° 
4.737/65; Lei Complementar n° 101/00. Direito Eleitoral: Lei n° 4.737/65; Lei 
Complementar n° 64/90; Lei n° 9.504/97. LC 101 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal e Decreto Lei n. 201/67 - Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos 
e Vereadores, e dá outras providências. 
 
COORDENADOR DO ESPAÇO CREAS:  

1-Resolução 33 de 12 de Dezembro de 2012 – Aprova a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social  - NOB/SUAS  2- Resolução 01 
de 21 de fevereiro de 2013 – Reordenando o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS  3 - A assistência nas políticas sociais brasileiras. A 



institucionalização da assistência no Brasil. As grandes instituições de 
assistência no Brasil. 4 - A questão da saúde no contexto da política social 
brasileira. O Serviço Social nos programas de saúde pública ao nível de 
assistência primaria. O Serviço Social nas áreas de saúde e sua articulação 
com as organizações sociais de base. Movimentos sociais urbanos. Conceitos 
gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais, 
seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência 
social. .Noções Básicas sobre as Relações Humanas..Os conselhos de direito: 
da criança e do adolescente, da saúde, da educação e da assistência social.A 
importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. 
Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias. 
Dinâmica Familiar: noções básicas. A importância da família no convívio social 
e na proteção social da criança e do adolescente.Trabalho com grupos. A 
importancia da rede socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. 
Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS/1993; 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política 
Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política Nacional de 
Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 
11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 
2008. Tipificação Nacional de Serviços Socio Assistenciais – Resolução 109 de 
11 de novembro de 2009. NOB – RH/SUAS – Anotada e Comentada Dezembro 
de 2011. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CREAS: Noções básicas de informática: 
Editor de textos Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; 
criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre 
aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir 
planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; 
classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e 
Intranet, Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. 
Instalação e customização dos sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: 
Fundamentos; Instalação; Configuração. 

 

OFICINISTAS: Noções básicas de informática: Editor de textos Microsoft Word 
- criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir 
e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha eletrônica 
Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e 
funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar 
dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de 



organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização dos 
sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; 
Configuração. 

 

 

CUIDADOR SOCIAL: Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, 
seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social. Noções 
Básicas sobre as Relações Humanas. Higiene, saúde e cuidado. Ética 
profissional. ..Plano nacional de convivência familiar e comunitária. . 
Articulação em redes. Visita domiciliar. Lei Orgânica da Assistência Social. 
LOAS/1993. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de Assistência Social - 
PNAS/2004; Política Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política 
Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens - Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela 
Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de novembro 
de 2008. 

 

ORIENTADOR SOCIAL:  Conceitos gerais: ética, redução de danos, 
democracia, rede social, direitos sociais, seguridade social, cidadania, 
Educação em saúde, Proteção Social, violência social. .Noções Básicas sobre 
as Relações Humanas..Os conselhos de direito: da criança e do adolescente, 
da saúde, da educação e da assistência social.A importância da participação 
popular na garantia dos direitos sociais. Fundamentos éticos, legais, teóricos e 
metodológicos do trabalho com famílias. Dinâmica Familiar: noções básicas. A 
importância da família no convívio social e na proteção social da criança e do 
adolescente.Trabalho com grupos. A importancia da rede socioassistencial, da 
busca ativa e trabalho em equipe. Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica 
da Assistência Social - LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS/2004; Política Nacional do Idoso - PNI/1994; 
Estatuto do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 
1989; Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem: Lei nº 11.129, de 
30 de junho de 2005, pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 
6.629, de 4 de novembro de 2008. 

TECNICO ADMINISTRATIVO DO CRAS: Noções básicas de informática: 
Editor de textos Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; 
criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre 
aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir 
planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; 



classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e 
Intranet, Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. 
Instalação e customização dos sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: 
Fundamentos; Instalação; Configuração.  

 

 


