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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2013 

 

ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

 

1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1.1. Programa da Prova: 

 

1.1.1. Português (Nível Médio): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. 

Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão 

nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 

transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e 

adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 

inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 

expressões. Ponto de vista do autor. 

 

1.1.2. Português (Nível Superior): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. 

Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu 

emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 

Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância 

nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: 

Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. 

Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

 

 

2. PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Programa da Prova: 

 

 

Auxiliar de Consultório Dentário 

Noções gerais sobre atendimento ao público; Higiene e limpeza; Utilização de materiais 

dentários; Saúde bucal e profilaxia; Arcadas dentárias (adulto e criança); Estrutura do dente; 

Montagem de instrumental clínico; EPI (Equipamentos de Proteção Individual); 

Esterilização, desinfecção e manutenção de equipamentos; Materiais usados para 

restaurações; Registro de Dados (Anamnese) e Processo radiográfico (tomada e revelação). 

Conceitos de: Comunidade; Cidadãs, Cidadãos, Cidadania – Direitos e Deveres. Noções de 

atenção à gestante, criança, adulto, mulher, idoso, saúde bucal, vacinas e doenças 

 

Enfermeiro 

Legislação Profissional, organização das redes assistenciais e educação permanente.Política 

nacional de humanização e promoção da saúde.Projeto terapêutico singula. Matriciamento. 

Pacto pela vida e em defesa do SUS.Planejamento e organização do serviço de saúde. 

Sistematização da assistência de Enfermagem; Consulta de Enfermagem. Doenças 

transmissíveis e não Transmissíveis; Doenças Crônicas, Regulação da Assistência na 
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Atenção Básica. Linha de cuidados das Gestantes, Diabéticos, Hipertensos, Idosos. Saúde do 

Trabalhador. Estratégias da Saúde da Família e PACS. Programas de saúde. Puericultura. 

Normas de Biosegurança. Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS). 

Imunização; rede de frios 

 

Médico Clinico Geral 

1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil 

– Saúde. 2. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Epidemiologia, 

história natural e prevenção de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 

Saúde – Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de nível de saúde da população. 6. Políticas de 

descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de notificação compulsória no 

Estado de São Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde Pública e 

Medicina Geral. 10. Saúde Pública. 11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e 

Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de 

doenças: reumática, hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 

cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema 

endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, 

ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo Ético. 

 

Médico Dermatologista 

Fundamentos de terapeutica tópica, alopécias, dermatoses alérgicas, acne, eritema polimorfo 

e eritema nodoso, dermatite seborreica, urticária, psoríase, manifestações dermatológicas das 

doenças do tecido conjuntivo, discromias, doenças bolhosas, liquen plano, úlcera de perna, 

ectoparasitoses, piodermites, dermatoviroses, micoses, doenças sexualmente transmissíveis, 

leishmaniose tegumentar americana, hanseníase, dermatoses pré-cancerosas, cancer cutâneo, 

nevos, fotodermatoses e dermatoses ocupacionais. 

 

Médico Gastroenterologista 

1. Abordagem de problemas comuns ao sistema digestivo. 1.1 Afecções orais e trato 

gastrointestinal ; 1.2 Abordagem do paciente com queixas digestivas altas: visão do clínico; 

1.3 Disfagia ; 1.4 Pirose ; 1.5 Dor torácica não-coronariana ; 1.6 Nauseas e vômitos ; 1.7 

Infecção por Helicobacter pylori ; 1.8 Hemorragia digestiva ; 1.9 Diarréia ; 1.10 

Constipação intestinal essencial ; 1.11 Abordagem do paciente com gases intestinais; 1. 12 

Dor abdominal ; 1. 13 Parasitoses intestinais ; 1. 14 Icterícia ; 1.15 Álccol e trato 

gastrointestinal ; 1. 16 Ascite; 1.17 Encefalopatia Hepática ; 1.18 Avaliação do paciente 

com massa hepática; 1.19 Esquistossomose mansoni; 1.20 Forma digestiva da doença de 

Chagas ; 1. 21 Abordagem do paciente com abdômen agudo ; 1.22 Disturbios funcionais do 

aparelhi digestivo: conceito e classificação; 1. 23 Manifestações multissistêmicas e trato 

gastrointestinal: reumatológicas, hematológicas, dermatológicas, endocrinológicas e 

alérgicas.; 1. 24 Manifestações digestivas da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(SIDA/AIDS); 1.25 Obesidade mórbida, anorexia e bulemia; 1.26 Terapia nutricional; 1.27 

Problemas digestivo no idoso; 1.28 Carcinogênese do trato gastrointestinal. 2. Doenças 

Digestivas. 2.1 Esôfago. 2.1.1 Embriologia, anatomia e anomalias do desenvolvimento do 

estômago; 2.1.2 Manometria esofagiana; 2.1.3 pHmetria; 2.1.4 Testes provocativos; 2.1.5 

Impedanciometria intra-esofagiana; 2.1.6 Distúrbios motores do esôfago; 2.1.7 Doenças de 

refloxo gastroesofágico; 2.1.8 Esôfago de Barrett; 2.1.9 Câncer no esôfago; 2.1.10 

Membranas, anéis e divertículos; 2.1.11 Infecções e lesões cáusticas do esôfago; 2.1.12 

Outras afecções do esôfago: corpo estranho, doenças sistêmicas, medicamentos, hematomas, 

síndrome de Mallory-Weiss, síndrome de Boerhaave e outras afecções raras. 2.2 Estômago e 
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Duodeno. 2.2.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do estômango; 2.2.2 

Eletrogastrografia; 2.2.3 Métodos de estudo da secreção gástrica; 2.2.4 Esvaziamento 

gástrico; 2.2.5 Avaliação da acomodação e percepção gástricas; 2.2.6 Histopatologia 

gastroduodenal; 2.2.7 Disturbios da motilidade do estômago; 2.2.8 Úlcera gastroduodental; 

2.2.9 Gastrite e gastropatias; 2.2.10 Dispepsia; 2.2.11 Gastroduodenopatias associadas ao 

uso de AINE; 2.2.11 Tumores do estômago; 2.2.12 Gastrinoma(síndrome de Zollinger-

Ellison) 2.2.13 Divertículos, vólvulo, dilatação gástica aguda, corpos estranhos (bezoares), 

infecções crônicas e outras doenças raras. 2.3. Intestino Delgado. 2.3.1 Anatomia, fisiologia 

e anomalias congênitas do intestino delgado. 2.3.2 Biopsia peroral do intestino delgado. 

2.3.3 Testes respiratórios com hidrogênio. 2.3.4 Testes para avaliação da permeabilidade 

intestinal. 2.3.5 Exame coproparasitológico e de coprocultura. 2.3.6 Teste de absorção de 

gorduras, carboidratos e proteínas. 2.3.7 Microbiota gastrointestinal normal na doença e na 

saúde. 2.3.8 Distúrbios motores do intestino delgado. 2.3.9 mabsorção intestinal: conceito e 

classificação. 2.3.10 Doença celíaca. 2.3.11 Espru tropical. 2.3.12 Doença inflamatória 

intestinal. 2.3.13 Síndrome do intestino curto. 2.3.14 Síndrome do supercrescimento 

bacteriano. 2.3.15 Pseudo-obstrução intestinal. 2.3.16 Intoxicações alimentares e infecções 

intestinais. 2.3.17 Doença de Whipple. 2.3.18 Obstrução intestinal. 2.3.19 Tumores do 

intestino delgado. 2.3.20 Doença imunoproliferativa do intestino delgado. 2.3.21 

Gastroenteropatias perdedoras de proteínas. 2.3.22 Tuberculose e histoplasmose intestinal. 

2.3.23 Insuficiência vascular mesentérica. 2.3.24 Enteropatia radiógena. 2.3.25 Transplante 

intestinal. 2.3.26 Distúrbios da absorção de gorduras, proteínas,carboidratos, vitaminas e 

eletrólitos. 2.3.27 Úlceras e estenoses do intestino delgado. 2.4 Intestino Grosso. 2.4.1 

Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do intestino grosso. 2.4.2 Manometria anorretal 

e suas aplicações clínicas. 2.4.3 Defecografia. 2.4.4 Tempo de trânsito colônico. 2.4.5 

Biofeedback. 2.4.6 Doença diverticular dos cólons. 2.4.7 Pólipos colorretais. 2.4.8 Síndrome 

do intestino irritável. 2.4.9 Tumores colorretais benignos não-adenomatosos. 2.4.10 Câncer 

colorretal. 2.4.11 Apendicite aguda. 2.4.12 Outros processo inflamatórios estruturais e/ou 

infecciosos dos cólons. 2.4.13 Afecções anorretais. 2.5 Fígado. 2.5.1 Anatomia, fisiologia e 

anomalias congênitas do fígado. 2.5.2 Testes de função hepática. 2.5.3 Marcadores das 

hepatites virais. 2.5.4 Biópsia hepática. 2.5.5 Hiperbilirrubinemias hereditárias. 2.5.6 

hemocromatose, doença de Wilson e outras doenças metabólicas. 2.5.7 Esteatose e esteat-

hepatite não-alcoólica. 2.5.8 Hepatites agudas virais. 2.5.9 Hepatites virais crônicas. 2.5.10 

Hepatite auto-imune. 2.5.11 Doença alcoólica do fígado. 2.5.12 Doença hepática induzida 

por drogas e agentes químicos. 2.5.13 Cirrose hepática. 2.5.14 Hipertensão porta. 2.5.15 

Síndrome hepatorrenal e síndrome hepatopulmonar. 2.5.16 Cirrose biliar primária. 2.5.17 

colangite esclerosante primária. 2.5.18 Cistos e abscessos hepáticos. 2.5.19 Tumores do 

fígado. 2.5.20 Fígado e gravidez. 2.5.21 Doença granulomatosa do fígado. 2.5.22 Síndrome 

de Budd-Chiari e outras afecções vasculares do fígado. 2.5.23 Colestase. 2.5.24 Fígado e 

doenças infecciosas. 2.5.25 Transplante hepático. 2.5.25.1 Transplante hepático: visão do 

clínico. 2.5.25.2 Transplante hepático: visão do cirurgião. 2.6 Vias Biliares. 2.6.1 Anatomia, 

fisiologia e anomalias congênitas das vias biliares. 2.6.2 Colecistolitíase. 2.6.3 Colecistite 

aguda. 2.6.4 Litíase das vias biliares. 2.6.5 Outras afecções das vias biliares: cistos, fístulas, 

hemobilia e causas raras de obstrução da árvore biliar. 2.6.6 Discinesia biliar. 2.6.7 

Adenomiomatose e colesterolose da vesícula biliar. 2.6.8 Tumores da vesícula e das vias 

biliares. 2.7 Pâncreas. 2.7.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do pâncreas. 2.7.2 

Testes de função pancreática. 2.7.3 Pancreatite aguda. 2.7.4 Pancreatite crônica. 2.7.5 

Fibrose cística e outras afecções hereditárias. 2.7.6 Tumores (que não Z-E) e cistos do 

pâncreas. 2.8 Cavidade Abdominal. 2.8.1 Anatomia, anormalidades estruturais e hérnias da 

cavidade abdominal. 2.8.2 Abcesso intra-abdominal e fístulas digestivas. 2.8.3 Doenças do 
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mesentério e do omento. 2.8.4 Doenças do peritônio. 2.8.4 Doenças do retroperitônio. 3. 

Métodos especiais de diagnóstico e tratamento. 3.1 Estudo radiológico do tubo digestivo. 

3.2 Estudo radiológico das vias biliares. 3.3 Angiografia abdominal. 3.4 Medicina nuclear 

em gastroenterologia. 3.5 Ultra-sonografia. 3.5.1 Bases físicas – anatomia, relatório 

ultrasonográfico, diagnóstico ultra-sonográfico: fígado, sistema porta, vias biliares, vesícula 

biliar. 3.5.2 Diagnóstico ultra-songráfico: pâncreas, baço, mesentério, parede abdominal e 

peritônio, tubo gastrintestinal, canal anal. Ultra-sonografia invasiva. 3.6 Tomografia 

computadorizada e ressonância magnética. 3.7 Anastomose postossistêmica intra-hepática 

transjugular. 3.8 Testes respiratórios com carbono marcado em gastroenterologia. 3.9 

Esofagogastroduodenoscopia. 3.10 Enteroscopia. 3.11 Colonoscopia. 3.12 

Proctossigmoidoscopia. 3.13 Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 3.14 

laparoscopia diagnóstica. 3.15 Terapêutica endoscópica do trato digestivo superior. 3.16 

Terapêutica endoscópica do trato digestivo inferior. 3.17 Terapêutica endoscópica das vias 

biliares e do pâncreas. 3.18 Endossonografia. 3.19 Aspectos endoscópicos das principais 

afecções digestivas. 

 

Médico Oftalmologista 

Embriologia ocular. Anatomia e histologia ocular: órbita – conteúdo e relações anatômicas. 

Pálpebras e conjuntiva. Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios 

dióptricos. Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal. Fisiologia da visão. Refração: noções 

de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de contato. Patologia, 

diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, 

cristalino e aparelho lacrimal e pálpebra. Glaucoma: classificação. Quadro clínico. 

Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Estrabismo: classificação. Quadro clínico. 

Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões oculares de patologias sistêmicas. 

Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. Visão sub-normal: diagnóstico e 

tratamento cirúrgico. Transplante de córnea. Campo visual manual e computadorizado. 

Retina: diagnóstico, exames e tratamento clínico e cirúrgico. Oftalmologia pediátrica. Pré e 

pós-operatório em oftalmologia. US ocular. Vitrectomia e vítreo. Laser e suas aplicações em 

oftalmologia. Órtese e prótese ocular 

 

Médico Ortopedista 

1.  Osteomielite hematogênica aguda; 2.  Lombalgia, lombociatalgia e hérnia discal; 3.  

Fraturas do punho de mão; 4.  Fraturas dos ossos do antebraço; 5.  Fraturas supracondilianas 

do úmero na criança; 6.  Fraturas do úmero; 7.  Fraturas e luxações na cintura pélvica; 8.  

Fraturas do terço proximal do fêmur; 9.  Epifisiolistese do fêmur; 10.  Fraturas 

supracondilianas do fêmur; 11.  Fraturas no joelho; 12.  Lesões ligamentares e meniscais do 

joelho; 13.  Fraturas da diáfise tibial e fraturas do tornozelo; 14.  Fraturas dos ossos do tarso; 

15.  Fraturas e luxações da coluna vertebral. 

 

Médico Pediatra 

Programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento 

materno); Relação médico-família-criança; Cuidados com o recém-nascido.  Problemas 

comuns do ambulatório em pediatria: alimentação da criança; crescimento e 

desenvolvimento; vacinas, prevenção de acidentes, violência e maus tratos; dificuldades 

escolares, distúrbios nutricionais; doenças das vias aéreas superiores, respiratórias agudas e 

crônicas, cardiovasculares, digestivas; do trato urinário; neurológicas, infecto-contagiosas e 

parasitárias; afecções cirúrgicas comuns da infância; problemas dermatológicos na infância; 
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linfadenomegalias e hepatoesplenomegalias, convulsões. Medicina do adolescente. 

Urgências em pediatria. 

 

Médico Psiquiatra 

História psiquiátrica; exame do estado mental ; delírium; demência ; alcoolismo;  

dependência química; esquizofrenia e transtornos delirantes; transtornos do humor; 

transtornos de ansiedade; transtornos somatoformes; transtornos dissociativos; transtornos 

alimentares; sono normal e transtornos do sono;  sexualidade humana; transtornos de 

personalidade; transtornos de déficit de atenção; emergências médicas; suicídio; 

psicofarmacologia; psicoterapias; terapia cognitiva. 

 

Técnico em Radiologia 

1. A descoberta do raio X. 2. Noções básicas sobre radiação, efeitos biológicos da radiação e 

proteção radiológica. 3. Urografia escretora - Finalidade. 4. Escanometria - finalidade. 5. 

Ossos do crânio e da coluna vertebral - Anatomia. 6. Efeitos danosos da radiação à saúde e 

dosagens máximas permitidas em 12 meses. 7. Usos de contrastes iodados em radiologia. 8. 

Incidências fronto-naso, mento-naso e perfil do crânio. 9. Noções elementares sobre 

equipamentos radiológicos, filmes, chassis, grades, processadoras, revelação, contrastes 

radiológicos e preparo de pacientes 

 


