
Anexo V - Conteúdos Programáticos 

 

 

Conteúdo programático comum a todos os cargos 

 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada. 

Redação de frases. Reescritura de frases. Redação oficial: características e especificidades. Ortografia 

oficial. Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 

verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 

 

RJU: Lei Federal n
o
 8.112, de 11 de dezembro de 1990: Título I; Título II - Capítulo I - Seções I a V; 

Título III – Capítulo I; Título IV; Título VI - Capítulo I. 

 

 

Conteúdo programático para os cargos de Nível Superior 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Administrador - Administração Hospitalar 

Administração Geral - Fundamentos e evolução da administração. Teorias da administração. 

Planejamento: tipos e níveis. Planejamento e processo decisório. Funções e habilidades do administrador. 

Modelos organizacionais: patrimonialista; burocrático; gerencial. Governança Pública. Novas abordagens 

da administração - A era da Informação: mudança e incerteza; a influência da tecnologia da informação. 

Soluções emergentes: melhoria contínua; qualidade total; reengenharia, benchmarking; equipes de alto 

desempenho; gestão de projetos. A nova lógica das organizações. Gestão do conhecimento e capital 

intelectual. Organizações de aprendizagem. As cinco disciplinas. Estratégia Organizacional: Escola 

empreendedora; Escola de aprendizado; Escola de configuração. Ética e Responsabilidade Social. 

Apreciação crítica das novas abordagens da administração. Administração Pública - Lei n
o
 8.112/90. Lei 

n
o
 8.666/93. Lei n

o
 9784/99. Decreto n

o
 6944/2009. Constituição Federal: Título I. Título II - Capítulo I. 

Título II - Capítulo  II. Título III - Capítulo I. Título III - Capítulo VII - Seções I e II. Princípios 

Constitucionais Explícitos. Princípios Constitucionais Implícitos. Organização do Estado Brasileiro - 

Administração Direta e Administração Indireta. Probidade e discricionariedade administrativa e atuações 

do Ministério Público e do Poder Judiciário. Orçamento público. Política fiscal. Plano de contas. 

Contabilização das operações. Inventário. Balanços e demonstrações das variações patrimoniais. Tomadas 

e prestações de contas. Controle interno e controle externo. Lei n
o
 4.320/64 e Decreto n

o
 93.872/86. 

Administração de Recursos Humanos - Planejamento de recursos humanos. Análise de cargos. 

Recrutamento e seleção: processos, interno e externo. Avaliação de desempenho. Treinamento e 

desenvolvimento. Remuneração e benefícios. Grupos e equipes. Ambiente organizacional. Liderança, 

comunicação e motivação. Segurança e saúde no trabalho. Relações trabalhistas e sindicais. Organização, 

Sistemas e Métodos - Estruturas organizacionais: tipos de organização. Análise organizacional. Análise 

de processos. Sistemas de informações gerenciais. Elaboração, análise e controle de projetos. 

Administração de Materiais e Logística - Ambiente operacional. Cadeia de suprimento. Planejamento e 

controle da produção. Plano de exigências de materiais. Programação de pedidos. Processo de compra. 

Administração da demanda. Instalações, armazenagem e estoques. Distribuição física. Produtos e 

processos. Administração Hospitalar - Administração de serviços assistenciais. Administração de 

hospitais. Custos hospitalares. Administração de serviços de apoio operacional. Estratégia de gestão em 

saúde. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Enfermeiro - Geral 

Ética e legislação profissional. Políticas de Saúde. Vigilância epidemiológica e Sanitária. Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE). Diagnósticos de Enfermagem (CIPE/CIPESC). Desequilíbrio 

hidroeletrolítico. Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, oxigênio terapia, 

termoterapia, banho no leito, lavagem dos cabelos, higiene intima, higiene oral, bandagem, curativo limpo 



e contaminado, sondagem vesical, nebulização, contenção, sinais vitais, retirada de ponto. Administração 

de medicamentos. O Enfermeiro nos programas Ministeriais: PNI; Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 

Diabetes, DST’s/AIDS, Pré-natal baixo risco, Planejamento Familiar. Atenção a Saúde da Mulher. 

Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Tratamento de feridas. 

Primeiros Socorros. Atenção da equipe de enfermagem na Administração das assistências de 

enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Doenças 

endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no domicílio. Assistência de enfermagem ao 

paciente com câncer. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e assistência de enfermagem 

em domicílio. Visitas Domiciliares. Gerenciamento da unidade básica de saúde. Trabalho em equipe 

multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Enfermeiro - Pediatria 

Administração dos serviços de enfermagem: Ética em Enfermagem; Exercício Profissional, Pesquisa, 

História da Enfermagem; Administração de materiais; Normas, rotinas e manuais, elaboração e utilização 

na enfermagem; Organização dos serviços de enfermagem; Estrutura e funcionamento dos serviços de 

enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Normas do Ministério da Saúde para 

atuação: programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente e para DST 

e AIDS. Consulta de enfermagem. Biossegurança, prevenção e controle de infecção. Assistência de 

Enfermagem em Pediatria. Emergências clínico-cirúrgicas em Pediatria; Suportes Básico e Avançado de 

vida em Pediatria. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, 

multiprofissional e interdisciplinar. A assistência humanizada em Pediatria Oncohematológica: 

Assistência à criança portadora de cateter venoso central de longa permanência, em cuidados paliativos e 

a criança com dor. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Enfermeiro - Psiquiatria 

A saúde mental no mundo contemporâneo. O contexto da evolução da enfermagem psiquiátrica. A 

reforma psiquiátrica e suas diretrizes político-assistenciais. As políticas públicas de saúde mental. 

Modelos de atenção à saúde mental. A inserção do enfermeiro em dispositivos assistenciais de saúde 

mental. O portador de transtorno mental, suas necessidades e especificidades. O cuidado de enfermagem 

em saúde mental e psiquiatria. Atuação do enfermeiro psiquiátrico na assistência aos pacientes com 

transtornos mentais. Comunicação e relacionamentos terapêuticos. Reabilitação psicossocial. Aspe t s 

éti  s e  e ais      i a    e e  er a e  e  sa  e  e ta  e  si  iatria    traba       e  er eir  

psiquiátrico como membro de uma equipe multiprofissional no contexto do cuidado em saúde mental e 

psiquiatria. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Enfermeiro – Terapia Intensiva Neonatal 

Administração em Enfermagem. Ética e legislação profissional. História da Enfermagem. Bioética. 

Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar. Liderança. Estrutura e Organização das unidades neonatais. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao recém-nascido de risco. Crescimento e 

desenvolvimento do recém-nascido. Principais agravos de saúde que acometem o recém-nascido. 

Reanimação neonatal. Implicações neonatais relacionadas a hábitos e/ou complicações maternas. 

Prematuridade. Oxigenoterapia, ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Farmacologia aplicada à 

saúde do neonato. Assistência de enfermagem a recém-nascidos ostomizados. Assistência de enfermagem 

nas fases pré, trans, pós-operatória e recuperação pós-anestésica do recém-nascido. Preparo para alta 

hospitalar em neonatologia. Administração de dietas enterais, parenterais e de sangue e seus componentes 

no neonato.  Balanço hídrico em neonatologia. Recém-nascidos com distúrbios neurológicos portadores 

de derivação ventricular externa e interna. Estado hemodinâmico do neonato. Terapia Infusional. 

Manuseio de Cateter Central de Inserção Periférica (PICC). Terapia medicamentosa do recém-nascido. 

Segurança do Paciente. Transporte neonatal. Aleitamento materno. Manejo da dor neonatal. Humanização 

em unidades de terapia intensiva neonatal.  Aspectos legais da assistência de enfermagem neonatal.  

 



Conteúdo programático específico para o Cargo de Fonoaudiólogo 

Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de 

comunicação: órgãos responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento. 

Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados à linguagem: 

estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia fonoaudiológica: 

Níveis de Prevenção, Intervenção Precoce, Reeducação psicomotora, Reeducação da deglutição atípica. 

Reabilitação fonoaudiológica: afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, 

disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. Avaliação 

audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Cardiologista 

Epidemiologia e economia das Doenças Cardiovasculares no Brasil e no Mundo. Avaliação Tecnológica 

em saúde nas doenças cardiovasculares e análise crítica do uso de testes diagnósticos e procedimentos 

terapêuticos em cardiologia. Medicina e Teoria de Sistemas Complexos. Heurísticas em Medicina. 

Bioética e Metodologia Científica nas Doenças cardiovasculares (Desenhos de estudos, medidas clínicas, 

revisões sistemáticas da literatura, métodos de análise estatística). Princípios da biologia molecular e 

genética e saúde cardiovascular. Emergências em cardiologia: edema agudo de pulmão, embolia 

pulmonar, Síncope, hipotensão e choque cardiogênico, suporte básico de vida - ressuscitação cardio-

pulmonar. Fatores de Risco Cardiovascular e Aterotrombose vascular. Eletrofisiologia e Arritmias 

cardíacas, marcapassos e desfibriladores internos. Fisiologia do exercício físico e reabilitação 

cardiovascular. Contração e relaxamento miocárdico e Fisiopatologia da Insuficiência cardíaca. 

Farmacologia e farmacogenômica cardiovascular. Gravidez nas pacientes com cardiopatia. Transplante 

cardíaco e imunopatologia nas doenças cardiovasculares. Oncocardiologia. Doenças coronarianas agudas 

e crônicas. Febre Reumática, Valvulopatias adquiridas e Endocardite infeccciosa. Doenças do miocárdio e 

do pericárdio. Hipertensão Pulmonar. Cardiopatias congênitas na criança e no adulto. Pré-operatório, per 

operatório e pós-operatório nas cirurgias cardíacas e cirurgias não cardíacas no paciente com cardiopatia. 

O Sistema Único de Saúde. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Geriatra 

Bioética; Fundamentos de Gerontologia; Biologia do Envelhecimento; Aspectos Demográficos e 

Epidemiológicos do Envelhecimento; Políticas Públicas de Atenção ao Idoso; Avaliação Funcional, 

Nutricional e Cognitiva do Idoso; Geriatria Clínica; Gerontologia Social; O Idoso e a Família; Atenção 

Integrada à Saúde do Idoso; Envelhecimento Ativo e Saudável. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Hematologista 

Hematopoese normal e patológica. Metabolismo do ferro e anemia ferropriva. Anemias megaloblásticas. 

Anemia aplástica. Síndromes falciformes. Beta-talassemias. Leucemias agudas. Síndromes 

mielodisplásicas. Leucemia mielocítica crônica. Leucemia linfocítica crônica. Linfomas não-Hodgkin. 

Linfoma de Hodgkin. Mieloma múltiplo. Policitemia vera e trombocitemia essencial. Mielofibrose 

primária. Púrpura trombocitopênica imunológica. Coagulação intravascular disseminada. Trombofilia. 

Transplante de medula óssea. Infecções em pacientes com neoplasias hematológicas. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Intensivista 

Critérios de internação e alta na UTI. Escores de avaliação de prognóstico. Via Aérea e Reanimação 

Cardiopulmonar e Cerebral. Indicações de acesso à via aérea. Via aérea difícil e abordagens alternativas. 

Acidose e alcalose. Distúrbios hidro-eletrolíticos. Insuficiência renal. Métodos dialíticos. Rabdomiólise. 

Distúrbios Metabólicos. Crise tireotóxica. Emergências Diabéticas. Coma mixedematoso. Insuficiência 

adrenal aguda. Diabetes Insipidus. Síndrome da secreção inapropriada do ADH. Insuficiência 

Respiratória. Ventilação Mecânica. Patologias obstrutivas e restritivas. Monitorização Respiratória: 

mecânica e troca gasosa. Modos de suporte ventilatório invasivos e não-invasivos. Asma brônquica. 

Embolia pulmonar. DPOC. Injúria Pulmonar Aguda e Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. 

Broncoaspiração. Hipercapnia permissiva. Edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico. Modos 



ventilatórios Especiais. Pneumonia Associada à Ventilação. Desmame do suporte ventilatório. Infecções e 

Sepse. Infecções comunitárias graves, comunitárias modificadas e hospitalares. Infecções relacionadas a 

cateteres. Disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Antibioticoterapia. Endocardite Bacteriana. 

Meningites. Infecção em pacientes imunodeprimidos. Tétano, malária, leptospirose e dengue. Colite 

pseudomembranosa. Risco ocupacional e precauções. Intoxicações Exógenas e Acidentes por Animais 

Peçonhentos, Agentes Físicos e Químicos. Envenenamentos por narcóticos, simpaticomiméticos, cocaína, 

anti-depressivos tricíclicos, anti-hipertensivos, a cetoaminofeno, digoxina, salicilatos, aminofilina, 

metanol, etilenoglicol, cogumelos, organofosforados e organofluorados. Hipotermia e hipertermia, 

acidentes com raios, quase-afogamento. Choque elétrico. Analgesia, Sedação e Bloqueio Neuro-

Muscular. Disfunções Hematológicas e Coagulapatias. Coagulação intravascular disseminada. 

Fibrinólise. Coagulopatia de consumo. Trombólise e anticoagulação. Uso de hemoderivados e substitutos 

do plasma. Infarto Êntero-Mesentérico. Hemorragia digestiva alta e baixa. Insuficiência hepática; Coma 

Hepático; Colangite aguda. Pancreatite aguda grave. Síndrome hepato renal. Síndrome Compartimental 

Abdominal. Dor torácica. Síndromes coronarianas agudas. Arritmias cardíacas. Insuficiência cardíaca. 

Crise Hipertensiva. Embolia Pulmonar. Marcapasso. Choques e Monitorização Hemodinâmica. Perfusão 

Tecidual e seus Marcadores. Indicações e Técnica para Cateterização da Artéria Pulmonar. Interpretação 

dos Dados Hemodinâmicos e Metabólicos. Reposição Volêmica. Drogas Vasoativas. Dissecção aórtica. 

Avaliação do Risco Cirúrgico. Trauma de tórax, abdomen e raquimedular. Politrauma. Pós-operatório do 

paciente de grandes cirurgias. Abdome agudo clínico e cirúrgico. Grande queimado. Síndrome 

compartimental. Embolia gordurosa. Terapia Intensiva na Gravidez. Eclampsia e pré-eclãmpsia. HELLP 

Síndrome. Infecção pós-parto; sepse puerperal. Terapia Nutricional no Paciente Grave. Edema Cerebral e 

Hipertensão Intracraniana. Monitorização Neurológica. Pós Operatório em Neurocirurgia. Delirium. 

Doença Cerebrovascular. AVC isquêmico e AIT. Hemorragia Cerebral e HSA. Encefalopatia e Coma. 

Neuroinfecções. TCE e TRM. Estado de Mal Epiléptico. Doenças Neuromusculares. Morte Encefálica. 

Neuromiopatia do doente crítico. Emergências Oncoilógicas. Tratamento Fútil. Captação e Doação de 

Órgãos. Questões bioéticas e legais na limitação do esforço terapêutico em Unidades de Terapia 

Intensiva. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Intensivista Neonatal 

Adaptações cardiorrespiratórias ao nascimento. Assistência na sala de parto. Avaliação e classificação 

físicas. Manejo hidroeletrolítico. Nutrição. Aleitamento materno. Regulação térmica. Recém-nascido de 

extremo baixo peso. Restrição de crescimento intra-uterino. Gestações múltiplas. Apneia da 

prematuridade. Distúrbios respiratórios agudos. Displasia broncopulmonar. Cardiopatias. Icterícia. 

Homeostase do cálcio e do magnésio. Homeostase dos carboidratos. Anomalias congênitas. Distúrbios 

endócrinos do recém-nascido. Doenças gastrintestinais. Distúrbios metabólicos hereditários. Doenças 

renais. Anomalias estruturais do trato geniturinário. Patologias cirúrgicas no período neonatal. 

Hematologia. Infecções. Distúrbios neurológicos e neuromusculares. Ortopedia. Distúrbios oculares. 

Doenças dermatológicas. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Intensivista Pediátrico 

Sistema respiratório: insuficiência respiratória (aguda e crônica), doenças das vias aéreas superiores, 

doenças das vias aéreas inferiores, pneumonias, síndrome do desconforto respiratório agudo, ventilação 

mecânica, hipertensão pulmonar, monitorização respiratória. Sistema cardiocirculatório: reanimação 

cardiorrespiratória-cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

choque, arritmias cardíacas, crise hipertensiva, monitorização hemodinâmica. Sistema neurológico: 

comas, estado de mal (convulsivo e não-convulsivo), traumatismo crânioencefálico, traumatismo 

raquimedular, pós-operatório de neurocirurgia, morte encefálica. Sistema renal e hidro-eletrolítico: 

insuficiência renal aguda; síndrome hemolítico-urêmica, distúrbios hidro-eletrolíticos, distúrbios do 

equilíbrio ácido-base, síndrome de lise tumoral. Sistema endócrino: cetoacidose diabética, insuficiência 

supra-renal, secreção inapropriada do hormônio anti-diurético, diabetes insipidus, síndrome perdedora de 

sal cerebral. Sistema digestório: abdome agudo, hemorragia digestiva, insuficiência hepática. Sistema 

hematológico: distúrbios da coagulação, anemias, uso de hemoderivados. Quadros infecciosos e 



inflamatórios: síndrome da resposta inflamatória sistêmica, Sepse, disfunção multiorgânica, encefalites e 

meningoencefalites, neutropenia febril, a criança com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA/AIDS) na UTIP, infecções hospitalares (mecanismos, controle e prevenção). Suporte nutricional: 

avaliação nutricional, nutrição enteral, nutrição parenteral. Lesões por causas externas: acidentes por 

submersão, queimaduras, Intoxicações exógenas, politrauma. Procedimentos - técnica de realização e 

cuidados de manutenção: intubação traqueal, cricotireoidostomia, cuidados com o paciente 

traqueostomizado, cateterismo venoso central por punção, cateterização arterial percutânea, cateterização 

arterial pulmonar, toracocentese e drenagem pleural, diálise peritoneal, punção intra-óssea, passagem de 

cateter gastroenteral. Sedação, analgesia e bloqueadores neuro-musculares: Síndrome de abstinência, 

Delirium. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Obstetra 

Abortamento, AMIU, amniocentese, assistência ao parto, assistência pré-natal, assistência ao puerpério, 

avaliação da vitalidade fetal, biópsia de vilo corial, coagulação intravascular disseminada, contracepção 

no puerpério, cordocentese, crescimento intrauterino restrito, dengue na gravidez, descolamento 

prematuro de placenta, diabetes mellitus, distúrbios da contratilidade uterina, doença hemolítica perinatal,  

doença trofoblástica gestacional, gemelidade, gravidez prolongada, hemorragia puerperal, hidropsia fetal 

não-imune, hipertensão arterial crônica, HIV e gravidez, indução do parto, infecção puerperal, infecção 

do trato urinário, insuficiência istmocervical, investigação genética pré-natal, neuroproteção na 

prematuridade, operação cesariana, parto pré-termo, pequenos distúrbios da gravidez, placenta prévia, 

pré-eclâmpsia-eclâmpsia, retenção placentária, rotura prematura das membranas ovulares, sífilis, 

sofrimento fetal agudo, suporte de vida em obstetrícia. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Ortopedista 

Histologia óssea, anatomia do aparelho locomotor, semiologia do aparelho locomotor, Consolidação de 

Fraturas, Embriologia óssea, Fisiologia óssea, Osteomielite Hematogênica Aguda, Pioartrites, 

Osteomielites subaguda e crônica, Infecções específicas de não usuais, abordagem ao politraumatizado, 

Princípios das fraturas fechadas, Fraturas expostas, Complicações de fraturas, Deslocamento epifisário, 

Pseudoartroses, Fixadores externos, Princípios de coberturas cutâneas, técnicas de amputações dos 

membros, próteses, princípios de osteossintese e técnica AO, fraturas de clavícula e escápula, luxação 

acromioclavicular e glenoumeral, instabilidade glenoumeral, fraturas proximais do úmero, fraturas 

diafisarias do úmero, fraturas distais do úmero e luxações do cotovelo em adultos, fraturas da cabeça do 

radio e do olecrano, fraturas supracondilianas do úmero em crianças, demais fraturas do cotovelo na 

criança, fraturas dos ossos do antebraço, fraturas distais do radio no adulto, fraturas do punho na criança, 

fraturas do escafóide e ossos do carpo, instabilidade carpal, fraturas dos ossos da mão, luxações da mão, 

lesões dos tendões flexores e extensores do punho e mão, lesões do nervos periféricos, lesões do plexo 

braquial, traumatismo raquimedular, fraturas-luxações da coluna cervical, fraturas da coluna tóraco-

lombar e sacro, lesao do anel pélvico, fraturas do acetábulo, luxações do quadril e fraturas de cabeça do 

fêmur, fraturas do colo do fêmur, demais fraturas proximais do fêmur, fraturas proximais do fêmur na 

criança, fraturas da diáfise do fêmur, lesões ligamentares do joelho, lesões meniscais, lesões do aparelho 

extensor do joelho, luxações do joelho, fratura distal do fêmur e da patela, fraturas do planalto tibial, 

fraturas dos ossos da perna , fraturas e luxação do tornozelo no adulto, fraturas do tornozelo em criança, 

entorses do tornozelo e fraturas do calcâneo, fratura do talus e outros ossos do tarso, lesões da articulação 

de Lisfranc, fraturas do antepé, lesões osteocondrais, lesões da unidade músculo-tendínea, deformidades 

congênitas dos membros superiores, deformidades congênitas dos membros inferiores, distúrbios 

congênitos da osteogênese, distúrbios metabólicos e endocrinológicos (raquitismo, escorbuto, paget, etc), 

osteocondrites e osteocondroses, doenças reumáticas (AR, gota soronegativas, etc), Hemofilia e 

hemopatias, introdução aos tumores (patologista e radiologista), tumores benignos, tumores malignos, 

displasia do desenvolvimento do quadril, LEGG-CALVE-PERTHES, Epifisiolistese femoral proximal, 

Paralisia Cerebral, Mielodisplasias, artrogripose, osteocondroses, histiocitose de células de Langerhans, 

mucopolissacaridoses, pseudartrose congênita da tíbia, necrose asséptica da cabeça femoral, osteoartrose 

e osteotomias do quadril , artorplastia primária do quadril, artroplastia de revisão do quadril, osteoartrose 



e osteotomias do joelho, artorplastia primária do joelho, artroplastia de revisão do joelho, osteoartrose e 

osteotomias do ombro, artroplastia primária do ombro, artroplastia de revisão do ombro, hérnias discais 

(cervical, torácica e lombar), cervicobraquialgias e síndrome do desfiladeiro torácico, estenose do canal 

medular (cervical e lombrar) e mielopatias, lombalgia, espondilolistese, escoliose idiopática, escoliose 

congênita, escoliose neuromuscular, cifose de Scheuermann, tuberculose osteoarticular, talalgias e 

metatarsalgias, Hallux valgus, Hallux rigidus e pé matatarso varo, pé cavo e deformidade dos dedos, pé 

neuropático e diabético, lesões esportivas do tornozelo e pé e calçados esportivos, pé torto congênito, pé 

plano, lesões ligamentares crônicas, patologias femoro-patelares, menisco discoide , meniscorrafia, cisto 

poplíteo, osteoartrose , osteonecrose no joelho e no quadril, impacto femoroacetabular, entesopatias no 

ombro, entesopatias no quadril, tendinopatias e lesão do tendão Aquileo, tendinopatia e lesão do tendão 

patelar, tendinopatia e lesão do tendão quadriciptal, deformidades angulares e rotacionais dos membros 

inferiores, discrepância dos membros inferiores, ombro congelado, paralisia obstétrica, biomecânica e 

exame físico do cotovelo e epicondilites, síndromes compressivas dos nervos periféricos dos membros 

superiores, afecções da radioulnal distal, Kienbock, impacto ulnocarpal, Dupuytren, rizartrose, De 

Quervain e cistos sinoviais na mão, microcirurgia, reimplantes, lesão da ponta do dedo e cobertura 

cutânea da mão, enxertos de pele e retalhos (cutâneos, mio-cutâneos, musculares). 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Pediatra / Emergência Pediátrica 

Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Acidentes por animais peçonhentos, 

Intoxicações Exógenas, Queimaduras, Afogamento, Trauma, Violência Contra Criança e Adolescentes; 

Reanimação cardiopulmonar, Choque, Insuficiência Respiratória; Analgesia e sedação; Arritmias 

Cardíacas, Insuficiência Cardíaca, Crise cianótica, Miocardite Aguda, Endocardite, Cardiopatias 

Congênitas; Urticária, Angioedema, Asma, Anafilaxia; Imunodeficiências Congênitas e Adquiridas; 

Infecções Respiratórias, Obstrução Respiratória; Diarréia Aguda, Hemorragia digestiva, Hepatites, 

Insuficiência Hepática, Diarréia Crônica, Doença Celíaca; Coma, Convulsão, Ataxia, Paralisias Flácidas, 

Hipertensão Intracraniana; Anemias, Doença Falciforme e outras Anemias Hemolíticas, Púrpuras, 

Emergências Oncohematológicas, Reações Transfusionais, Indicações de Hemoderivados; Emergências 

Endocrinológicas; Febre e infecções comuns na infância, Meningoencefalites, Tuberculose, Dengue, 

Raiva, Piodermites, Osteomielite, Parasitoses; Infecção do Trato Urinário, Litíase Renal, Hematúria, 

Proteinúria, Insuficiência Renal, Hipertensão Arterial; Artrites Agudas, Vasculites, Afecções 

reumatológicas na infância; Abdome Agudo, Escroto Agudo; Crescimento e Desenvolvimento, Distúrbios 

Nutricionais, Imunizações; Tumores na Infância. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Pneumologista 

Métodos diagnósticos em pneumologia. Gripe. Pneumonias. Supurações broncopulmonares. 

Antibioticoterapia. Micoses pulmonares. Patologias restritivas e obstrutivas. Asma brônquica. DPOC. 

Pneumopatias intersticiais difusas. Tromboembolismo pulmonar. Vasculites pulmonares. Cor Pulmonale. 

Hipertensão pulmonar primária. Manifestações pulmonares da SIDA.Tuberculose pulmonar e 

extrapulmonar.  Injúria pulmonar aguda e SARA. Broncoaspiração. Trauma torácico. Doenças pleurais. 

Tabagismo. Pneumoconioses. Neoplasias malignas de pulmão, parede torácica e mediastino. Neoplasias 

benignas de pulmão. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Insuficiência respiratória. Ventilação 

mecânica. Modos de suporte ventilatório invasivos e não invasivos. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico - Radiologista 

Código de ética médica; questões sobre o SUS; Princípios físicos de obtenção dos exames: Radiografia e 

Mamografia. Conhecimentos da fisiopatologia e semiologia nos exames radiográficos simples em todos 

os órgãos e sistemas (ex. SNC, Sistema urinário, Sistema músculo esquelético, sistema cardiovascular, 

ginecologia e obstetrícia).  

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Médico Veterinário 

Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e níveis de 

prevenção. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais. 



Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas 

epidemiológicas (identificação de problemas e determinação de prioridades. Fontes de infecções e 

veículos de propagação). Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto 

(raiva, carbunculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, 

estrongilose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre 

amarela silvestre). Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). 

Manipulação e conservação dos alimentos: conservação pelo dessecamento, pela salga e pela salmoura. 

Conservação pelo frio (armazenamento e alterações físico-quimícas). Resíduos químicos de carne. 

Controle de qualidade de pescado, congelado, curado e semi-conservado. Manipulação e 

acondicionamento do leite e seus derivados. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Odontólogo - para pacientes com necessidades 

especiais 

Avaliação sistêmica, características clínicas, diagnóstico, tratamento e cuidados no tratamento 

odontológico do paciente com os seguintes tipos de doenças: hepática; renal; cardiovascular; pulmonar; 

hematológica; oncológica; endócrina; imunológica; e neurológica. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Odontólogo - Pediatria 

Exame, diagnóstico e plano de tratamento em odontopediatria. Manejo e técnicas de controle do 

comportamento da criança. Anestesia local em odontopediatria. Cárie dental: etiologia, controle e 

tratamento. Traumatismo em dentes decíduos e permanentes jovens. Materiais dentários e dentística 

restauradora em odontopediatria. Terapia pulpar em dentes decíduos. Atendimento odontológico de 

crianças com necessidades especiais. Análise das dentições, manutenção e recuperação de espaço. 

Odontologia para bebês. Políticas públicas de saúde. Estratégia saúde da família. Programa saúde na 

escola. SUS. Brasil Sorridente. 

 

 

Conteúdo programático para os cargos de Nível Intermediário 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas 

Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, 

autoclave e sistemas automatizados. Identificação e utilização de vidrarias; Limpeza e preparo de 

materiais de laboratório. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas 

utilizações, Descontaminação e descarte de materiais; Coleta e manipulação de amostras biológicas para 

exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, 

plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, 

Anticoagulantes: tipos e função. Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames imunológicos; 

Exames parasitológicos; Exames microbiológicos; Noções gerais de histologia. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Técnico em Enfermagem - Geral 

Código de Ética em Enfermagem. Lei n
o
 7.498, de 25 de junho de 1986. Decreto n

o
 94.406, de 8 de junho 

de 1987. Central de material e esterilização. Procedimentos de enfermagem. Verificação de sinais vitais, 

oxigenoterapia e curativos. Biossegurança, Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar. Administração 

de medicamentos. Coleta de materiais para exames. Atuação do técnico de enfermagem em situações de 

choque, parada cárdio-respiratória. Assistência de Enfermagem no pré e pós operatório. Enfermagem em 

saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e 

sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças 

cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de 

notificações compulsórias. Programa de assistência integrada à saúde da criança, mulher, homem, 

adolescente e idoso. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no 

trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e 

símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. 



 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Técnico em Enfermagem – Obstetrícia e 

Neonatologia 

Ética e Legislação Profissional. Central de Material e Esterilização. Prevenção de Controle de Infecção 

Hospitalar. Sinais Vitais. Coleta de Material para exames. Aleitamento materno. Oxigenoterapia. 

Curativos. Reanimação na parada cardiorrespiratória em obstetrícia e neonatologia. Cuidados de 

enfermagem pré e pós-operatório ao paciente obstétrico e neonatal. Preparo e administração de 

medicamentos por via oral, intramuscular, subcutânea e endovenosa. Assistência de enfermagem ao 

paciente na unidade de terapia intensiva neonatal, alojamento conjunto e obstetrícia. 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Técnico em Enfermagem - Psiquiatria 

A evolução histórica da enfermagem psiquiátrica. A reforma psiquiátrica. Modelos de atenção à saúde 

mental. A inserção da enfermagem em dispositivos assistenciais de saúde mental e psiquiatria.  O 

portador de transtorno mental, suas necessidades e especificidades. O cuidado de enfermagem em saúde 

mental e psiquiatria e seus aspectos éticos e legais. Reabilitação psicossocial.  

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Técnico em Radiologia 

Física das Radiações ionizantes e não ionizantes. Proteção Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia 

Radiológica. Terminologia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da 

Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de Posicionamento. Posicionamento Radiológico. 

Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos Radiológicos. Noções 

básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. 

Humanização. Legislação e Ética. Parâmetros para o funcionamento do SUS. 

 

 

Conteúdo programático para os cargos de Nível Fundamental 

 

Conteúdo programático específico para o Cargo de Assistente de Laboratório - Odontologia 

Gestão em Saúde: Código de Ética Odontológico. Qualidade no atendimento odontológico (importância 

de uma boa apresentação pessoal, comunicação, relações profissionais, noções gerais de administração). 

Processo Saúde-Doença: Célula e tecidos que formam o organismo humano. Noções Gerais de Anatomia 

da Cabeça e Pescoço (Ossos, Músculos, Vascularização e Inervação). Anatomia Dentária Básica. Noções 

Gerais de Microbiologia. Mecanismo de transmissão das doenças. Doenças infecciosas relacionadas a 

Odontologia e que podem ser transmitidas no Consultório Odontológico. Noções Gerais do Sistema 

Imunológico. Biossegurança. Noções Gerais de Primeiros Socorros (Situações de Emergência e Urgência 

que podem ocorrer no Consultório Odontológico, como o ASB deve se portar diante de tal fato). 

Promoção e Prevenção em Saúde Bucal: Conceito Saúde e Doença. Microbiota bucal e formação do 

biofilme dentário. Doenças associadas ao biofilme dentário: Cárie Dentária e Doença periodontal. Meios 

de controle e uso de Selantes na prevenção. Uso do Flúor em Odontologia. Sistema Único de Saúde. 

Estratégia da Saúde da Família. Vigilância Epidemiológica. Papel do ASB no Serviço Público. 

Especialidades Odontológicas: Equipamentos e Aparelhos Odontológicos Noções gerais de Ergonomia 

aplicada à Odontologia e trabalho a 4 mãos. Conhecer o instrumental próprio das diversas especialidades 

odontológicas. Preparo de mesa clínica para as diversas especialidades. Prontuário Odontológico.  

 

 


