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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 Fundamental Completo): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C,
Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. 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). Flexões:
gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e
Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos.
Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.

1.1.2. Português (Nível Médio Completo): 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.
1.1.3. 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
Agente Comunitário de Saúde - ESF
Aleitamento Materno: Objetivos e importância. Nutrição infantil e de gestantes: Principais grupos
de alimentos e Importância da alimentação balanceada. Vacinação Infantil: Principais vacinas e
calendário de vacinação do Estado de São Paulo. Prevenção e tratamento das diarreias.
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Processo Saúde Doença. Princípios e Diretrizes do SUS. Cadastramento familiar e territorial:
finalidade. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto do Idoso. Noções de ética e cidadania.
Auxiliar Odontológico do ESF
Assuntos correlatos e gerais à respectiva área. Biossegurança (infecção cruzada, métodos de
esterilização e desinfecção). Equipamentos de Segurança. Ergonomia (processos de trabalho a
quatro e seis mãos). Funções: noções básicas da função. Higiene (asseio) e segurança no
trabalho. Instrumentação (instrumental dentário). Procedimentos. Rotina diária. Tipos de
dentições e características. Função Dentária. Nomenclatura das dentições. Cariologia: tipos de
cárie. Exame clínico – instrumentais. Esterilização e desinfecção.
Médico
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.
Enfermeiro ESF
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 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.

Cirurgião Dentista do ESF
Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação.
Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário.
Exames clínicos e diagnósticos. Participação na programação das atividades e seu controle,
notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. Participação nas
ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde quanto
na comunidade. Participação nas ações de controle social. Participação junto à equipe de saúde
de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução de
serviços, programas ou projetos na área de odontologia. Participação nas ações que visem a
implementação, efetivação e consolidação dos princípios.
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Farmaceútico
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de
compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público;
armazenamento de medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; aquisição
e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; seguimento Farmacoterápico de
pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e
otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia;
farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos de utilização de medicamentos; farmacoterapia
baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; análise farmacêutica e
controle de qualidade de medicamentos; cálculos de concentrações na manipulação
farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de
medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas,
líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e
acondicionamento; sistemas de liberação de fármacos; aspectos técnicos de infra-estrutura física
e garantia de qualidade; boas práticas de manipulação em farmácia; farmacologia e
farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e
farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e
farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; farmacologia e farmacoterapia nas
doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e
farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo
e periférico; segurança do processo de utilização de medicamentos; produtos para a saúde
relacionados com o preparo, administração e descarte de medicamentos; Sistema Único de
Saúde: princípios e diretrizes; Política Nacional de Assistência Farmacêutica; Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica; atenção de média e alta complexidade. Amostras biológicas:
coleta, preparação e preservação de espécimes clínicos para diagnóstico laboratorial.
Biossegurança e controle de qualidade em laboratório. Bioquímica clínica e técnicas de
laboratório aplicadas às análises bioquímicas e endócrinas. Parasitologia clínica e técnicas gerais
de laboratório aplicadas ao diagnóstico de protozoários e helmintos. Métodos de exame
cropológico. Microbiologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de
fungos, vírus e bactérias. Hematologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao estudo
hematológico. Imunologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao diagnóstico das doenças
infecciosas, auto-imunes e tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório aplicadas ao
exame físico, químico e citológico da urina.
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 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.

Técnico em Enfermagem
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via
oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética Profissional:
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comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis:
terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de
notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada
cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque,
convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras,
fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e
lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.

