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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO  
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

CARGOS: TODOS OS CARGOS  
CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. 
Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias 
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado, 
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do 
cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos 
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais, 
políticos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Xaxim (SC). Símbolos 
nacionais, estaduais e municipais. Atualidades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Conceitos de: Comunidade; Cidadãs, Cidadãos, Cidadania – Direitos e Deveres. Noções de 
atenção à gestante, criança, adulto, mulher, idoso, saúde bucal, vacinas e doenças. 
Conhecimentos sobre o ESF – Estratégia Saúde da Família. 
1. Constituição Federal – Título VIII – Da ordem Social 
a. - Capítulo II – Da Seguridade Social 
b. - Seção II – Da Saúde 
2. Portaria GM nº 648 de 28 de março de 2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a 
Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 
3. Lei Nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, da Presidência da República; 
4. Lei nº 8080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde; 
5. Lei nº 8142 de 28/12/1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
SUS e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros da Saúde. 
6. Princípios fundamentais e organizacionais do Sistema Único de Saúde. SUS; 
7. Promoção, prevenção e proteção à Saúde; 
8. Noções de Vigilância à Saúde; 
9. Ações de Educação em Saúde na Estratégia Saúde da Família; 
10. Participação Social; 
11. A Estratégia Saúde da Família, como re-orientadora do modelo de atenção básica à 
saúde. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, desinfecção); 
Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas; 
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Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e 
controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de 
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados 
de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, 
auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 
Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações 
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à 
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; 
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: 
Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da 
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde 
da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde 
da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias 
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 
n.º 8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF. 
 
COZINHEIRA 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Serviços de copa e 
cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. 
Orientação e encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de 
mensagens. Correspondências: recebimento, distribuição, postagem e endereçamento. 
Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 
dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do 
cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos 
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(normais gerais). 
 
ENFERMEIRO 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Programa Nacional de Imunização (Tipos de vacinas, 
Composição, conservação ‐rede de frio, indicação e contra-indicação, prazo de validade 
após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização e 
operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e 
Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva. Assistência 
Integral à Saúde da Criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento, 
aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças 
Diarréicas, infecções  respiratórias agudas, Assistência integral à Saúde do Adolescente 
Assistência Integral  à  Saúde  da Mulher Programa Nacional de Prevenção do Câncer de 
Mama e Cérvico - Uterino). Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso (Assistência  
aos portadores  de doenças Crônico - Degenerativas ‐Programa Nacional de atenção ao 
Diabético e ao Hipertenso).  Assistência Integral  à  Saúde  do  Trabalhador  (Legislação, 
Patologias) Assistência  Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental Noções básicas 
de psicopatologia e psicofarmacologia,  Assistência Integral à Saúde do Portador de 
Doenças Transmissíveis (Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente 
Transmissíveis ‐DST ‐AIDS, Programa Nacional de Controle da Tuberculose e Programa 
Nacional de Controle da Hanseníase). Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual 
(Limpeza, desinfecção, descontaminação). Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 
8.142/90. Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, 
desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; 
Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e 
controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de 
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados 
de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, 
auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 
Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações 
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à 
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; 
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: 
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Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da 
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde 
da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde 
da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias 
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 
n.º 8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF. 
 
FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO 
Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional; Higiene e Boas Práticas no 
Laboratório: Biossegurança; Riscos gerais; Descarte de substâncias químicas e biológicas. 
Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equipamentos utilizados no 
laboratório: pesagem; volumetria; conversões de unidades; abreviaturas e símbolos. 
Aplicação dos princípios básicos e fundamentos de: enzimoimunoensaio; fluorometria; 
fotometria; turbidimetria; nefelometria; eletroforese; quimioluminescência; 
radioimunoensaio e microscopia. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; 
transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise. Procedimentos 
analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Exames bioquímicos; Dosagens. 
Bioquímica do Sangue; Uroanálise; Métodos parasitológicos e identificação microscópica; 
Isolamento e identificação de bactérias (meios de cultura, identificação e antibiograma); 
Imunoglobulinas; Sistema Complemento; Reações sorológicas (aglutinação, precipitação, 
imunofluorescência), e Rotina hematológica (Hemostasia, Coagulação, Anemias e 
Hemopatias malignas). Observações Gerais para Todas as Dosagens, Curvas de 
Calibração; Colorações especiais e Interpretação de Resultados. Sistema Único de Saúde: 
Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Conselho de saúde. Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar; Dimensionamento e controle de estoques. Padronização de medicamentos. 
Classificação e codificação de materiais. Boas práticas de estocagem de medicamentos: 
Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos 
imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; Portaria n° 
344/1998; Sistemas de distribuição de medicamentos. Importância, Aspectos econômicos 
e financeiros. Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais 
padrão; Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção; A prescrição 
médica; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de medicamentos; Estabilidade dos 
medicamentos; Preparação de misturas parenterais. Terapia Nutricional Parenteral e 
Enteral; Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e 
medicamentos; A importância do controle microbiano; Desinfecção e esterilização; Uso 
racional de antibióticos. Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e o controle de 
infecções; Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e semi-sólidos; Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; Princípios Gerais 
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da Farmacologia. Sistema Nervoso Autonômo, Sistema Nervoso Periférico. Sistema 
Imunológico. Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias; Classe 
Terapêutica dos Medicamentos. Farmacocinética e Farmacodinâmica. Fármacos 
antiinflamatórios, antiarrítmicos, antianginosos, anticoagulantes, espasmolíticos, 
antidiarréicos, antieméticos, purgativos, psicotrópicos, ansiolíticos, hipnóticos, 
antidepressivos, antiepiléticos, analgésicos, anestésicos, antibacterianos, antivirais, 
antifúngicos, antiprotozoários, anti-helmínticos, entre outros. Vias de administração de 
Formas Farmacêuticas. Biodisponibilidade e bioequivalência. Reações Adversas a 
Medicamentos. Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; Assistência Farmacêutica 
e Atenção farmacêutica.   
 
MONITOR DE ABRIGO MUNICIPAL 
Constituição Federal – artigos 5º e 6º - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigos 
194 e 195 – Da Ordem Social, artigos 203 e 204 – Da Assistência Social, Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13/07/90, Lei Orgânica de Assistência Social – 
8.742, de 07/12/93, Lei nº 12.435 de 06/07/11, Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (Resolução CNAS 19 nº 109 de 11/11/09), Orientações Técnicas 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Publicação Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.  LEI 
Nº 12.010, DE 3 DE AGOSTO DE 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 
1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943; e dá outras providências.  
 
MOTORISTA 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema 
hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de 
pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais 
dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de 
óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de 
Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268). Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos 
obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias 
sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. 
Lei Orgânica do Município – Dos Servidores Públicos e Do Meio Ambiente. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
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- Medicina baseada em evidências; - Conceitos de epidemiologia clínica; - O sistema de 
saúde no Brasil; - A organização de serviços de atenção primária à saúde; - A estratégia 
de saúde da família; - A prática da atenção primária em saúde; - Prescrição de 
medicamentos; - Atestados, certificados e registros; - Condutas clínicas na promoção e 
proteção da saúde da criança e do adolescente; - Vigilância no estado nutricional da 
criança; - Vacinação/imunizações; - Promoção da segurança da criança e do adolescente;  
- Aleitamento materno; - Problemas mais comuns do recém-nascido e do lactente; - 
Desnutrição, deficiência de ferro e anemias na infância; - Doenças exantemáticas; -
Parasitoses; - Síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares; - Dislipidemias 
-Hipertensão arterial sistêmica; - Cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca; - Asma 
- Doença pulmonar obstrutiva crônica; - Epilepsia; - Doença de Parkinson; - Transtornos 
de ansiedade e transtornos do humor; - Transtornos do sono; - Dermatoses 
eritematoescamosas e eczemas; - Micoses superficiais; - Ferimentos cutâneos e 
queimaduras; - Avaliação da dor abdominal aguda; - Doenças comuns em urologia; - 
Vertigens e tonturas; - Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho; - Manejo 
clínico do paciente idoso; - Pré-natal normal e patológico; - Doenças ginecológicas mais 
comuns; - diarreia; - faringoamigdalites, otites, sinusopatias e rinite; - Infecção urinária 
em adultos; -DSTs e HIV/AIDS; - Hepatites; - infecções respiratórias virais e bacterianas; 
Medicina Preventiva: Estratégia Saúde da Família (ESF). Educação em Saúde. Lei 
Federal nº 8.080 e 8.142/90. SUS. Medidas de saúde coletiva e Indicadores de saúde. 
Estudos epidemiológicos. Vigilância Epidemiológica. Agravos à Saúde. A reforma sanitária. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa 
de Controle de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de  
saúde: princípios de avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido, 
principais  doenças  infectos  contagiosas  da  infância;  Principais  doenças  cirúrgicas  da 
infância;  Doenças  cardiovasculares;  Doenças  respiratórias;  Doenças  renais;  Doenças 
gastrointestinais;  Doenças  hepáticas,  da  vesícula  e  vias  biliares;  Doenças 
hematológicas;  Doenças  metabólicas;  Doenças  nutricionais;  Doenças  endócrinas; 
Doenças  do  sistema  ósseo;  Doenças  do  sistema  imune;  Doenças  músculo 
esqueléticas  e  do  tecido  conjuntivo;  DST/AIDS  –  Medidas  Preventivas  e  Diagnóstico 
Diferencial;  Doenças  parasitárias;  Doenças  neurológicas; Doenças  de  pele‐tumorais; 
Urgências  e  Emergências; Epidemiologia  e  Saúde;  Medicina  Ambulatorial; 
Planejamento  Familiar:  Métodos  Contraceptivos,  Aleitamento  Materno;  Saúde  da 
Mulher;  Saúde  da  Criança;Saúde  Mental;Saúde  do  Idoso;  Diabete  e  Hipertensão; 
Alcoolismo  e  Tabagismo;  Saúde  do  Trabalhador;  Saúde  Ocupacional  e  Ambiental; 
Acidentes  por  animais  Peçonhentos.  Papel do médico no Programa de 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  e  controle  de  tratamento; 
Medicina Preventiva: Estratégia Saúde da Família (ESF). Educação em Saúde. Lei 
Federal nº 8.080 e 8.142/90. SUS. Medidas de saúde coletiva e Indicadores de saúde. 
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Estudos epidemiológicos. Vigilância Epidemiológica. Agravos à Saúde. A reforma sanitária. 
Clinica Médica: Princípios básicos de cardiologia, endocrinologia, pneumologia, 
infectologia, gastroenterologia, reumatologia, nefrologia e hematologia. (Epidemiologia, 
Etiopatogenia, Manifestações clínicas, Diagnóstico e Tratamento) Ginecologia: Doenças 
sexualmente transmissíveis : doença inflamatória pélvica, cervicites, vaginites. Vaginoses. 
Neoplasias do colo do útero. Doenças da mama. Amenorréia. Síndrome de Ovários 
Policísticos. Miomatose. Climatério. Anticoncepção. Endometriose. Ciclo menstrual. 
Distopia Genital.   
 
MÉDICO PEDIATRA 
Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da criança e do adolescente. 
Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do adolescente. 
Imunização da criança e do adolescente. Deficiência de ferro na infância e adolescência. 
Afecções gastro-intestinais. Afecções respiratórias da criança e do adolescente. Febre em 
crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato urinário da criança e do adolescente. 
Afecções infecciosas da criança e do adolescente. Reconhecimento de situações de risco à 
saúde e risco de morte na criança e no adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na 
assistência à saúde. Relação entre o médico e o paciente pediátrico. Saúde do feto e 
perinatal. Ensino e produção de conhecimento médico em pediatria. Abordagem de 
problemas neuro-psiquiátricos na criança e no adolescente. Pré, trans e pós-operatório em 
cirurgia pediátrica. Cirurgia do recém-nascido. Diagnóstico pré-natal de malformações. 
Resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico. Suporte nutricional. Acesso 
vascular. Anestesia pediátrica. Trauma na infância e adolescência. A criança espancada. 
Tumores abdominais da criança. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA): relação 
paciente/cirurgião pediátrico. Cistos e fístulas cervicais. Torcicolo congênito. Hemangiomas 
e linfangiomas. Anomalias congênitas do esôfago. Hérnias diafragmáticas: congênitas e 
adquiridas. Tumores do mediastino. Refluxo gastroesofágico. Lesões congênitas do 
pulmão. Empiema pleural e bronquiectasias. Pneumotórax. Peritonite meconial. 
Enterocolite necrosante. Estenose hipertrófica do piloro. Atresias e estenoses congênitas 
do intestino. Íleo meconial. Invaginação intestinal. Polipose gastrointestinal. Apendicite 
aguda. Megacólon congênito. Anomalias anorretais. Defeitos de rotação e duplicações do 
tubo digestivo. Defeitos congênitos da parede abdominal. Afecções cirúrgicas da região 
inguinal. Distopias testiculares. Afecções escrotais agudas. Patologia cirúrgica da região 
umbilical. Atresia das vias biliares. Dilatações congênitas das vias biliares. Doenças 
hematológicas que implicam em tratamento cirúrgico. Afecções cirúrgicas do pâncreas. 
Afecções genitourinárias cirúrgicas. Cirurgia videolaparoscópica pediátrica. Medicina 
Preventiva: Estratégia Saúde da Família (ESF). Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 
e 8.142/90. SUS. Medidas de saúde coletiva e Indicadores de saúde. Estudos 
epidemiológicos. Vigilância Epidemiológica. Agravos à Saúde. A reforma sanitária.  
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
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 
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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. Medicina Preventiva: Estratégia Saúde da Família (ESF). Educação em 
Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. SUS. Medidas de saúde coletiva e Indicadores de 
saúde. Estudos epidemiológicos. Vigilância Epidemiológica. Agravos à Saúde. A reforma 
sanitária. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Acidente do Trabalho (Estatística, Investigação, Análise, Taxa de Frequência e Taxa de 
Gravidade). Equipamento de Proteção Individual e Coletivo - EPIs/EPC - (seleção, 
avaliação). Máquinas e Equipamentos. Atividades e Operações Insalubres/Atividades e 
Operações Perigosos (reconhecer os riscos, avaliar os riscos e propor medidas de controle 
e neutralização). Proteção contra incêndio (indicação, solicitação e inspeção dos extintores 
de incêndio). Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Sinalização de 
Segurança. Comunicação de Acidente do Trabalho (registro). 

 


