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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 
CONCURSO PÚLICO - EDITAL 005/2014 

ANEXO 6 - PROVAS E PROGRAMAS 
 
CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ 
 
 
A - Cargos de Administração Geral - Nível Superior 
 
Todos os Cargos de Administração Geral - Nível Superior terão a prova objetiva de 
Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego 
de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; 
Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; 
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; 
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, 
correspondência oficial. 
MATEMÁTICA - 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e 
decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e 
composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de 
equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial; 
Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas 
e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 3 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, 
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com 
suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais 
abordados nos diferentes veículos de comunicação. 
 
Todos os Cargos de Administração Geral - Nível Superior terão a prova objetiva de 
Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, 
conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões 
 
Enfermeiro 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos. Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código 
de Ética - análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em 
enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da 
assistência de enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem: Políticas públicas em 
saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição Federal de 1988. 
Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de 
materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e utilização na enfermagem. 
Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e 
funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência de 
enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos - recrutamento e seleção. 
Enfermagem em equipe - dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem, enfermeiro, 
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tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos 
serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de 
imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente, programa do 
idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária, 
programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e prática. 
Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e a 
assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do 
trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do ensino ao 
cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. 
Prova Prática: Deverá realizar Técnica de Enfermagem utilizando-se de conteúdo teórico prático, 
com utilização de manequim, a Técnica deverá ser via sorteio no momento da prova, entre elas: 
Sondagem vesical de demora; Sondagem vesical de alívio; Passagem de sonda gástrica; Passagem 
de sonda enteral; Administração e cuidados com nutrição parenteral; Punção venosa periférica; 
Punção arterial para gasometria e PAM; Instalação e verificação de pressão venosa central; 
Realização de controle hídrico; Aspiração orotraqueal (Traqueostomia / TOT); Procedimentos em 
reanimação cardiopulmonar; Avaliação de feridas, ostomias, úlceras de pressão - (prevenção, 
tratamento e curativos); Remoção do paciente crítico (Transporte); Coleta de material biológicos para 
exames laboratoriais (Sangue, urina, fezes, liquor, secreção traqueal); Precauções de contato, 
protetor e aérea; Realização de ECG; Higiene das mãos. 
 
Físico Médico 
NOÇÕES DE FÍSICA NUCLEAR. Introdução. Radiação. Radioatividade natural. Emissão de 
partículas alfa (α). Emissão de partículas beta (β). Emissão beta negativa (β־). Captura de elétrons. 
Emissão de beta positiva (β+). Emissão de raios gama (γ). Desintegração radioativa. Meia-vida física. 
Meia-vida biológica (TB). Meia-vida efetiva (TE). Vida-média. Equilíbrio radioativo. Atividade de uma 
amostra (Λ). Ionização. Alcance das partículas α e β. RAIOS X DE QUILOVOLTAGEM. Introdução. 
Tubo de raios X. Produção de raios X. Raios X de espectro característico. Raios X de espectro 
contínuo. Aspecto clássico. Aspecto quântico. Forma do espectro. Fatores que modificam o espectro 
dos raios X. Voltagem aplicada. Corrente no tubo. Material no alvo. Forma de onda da voltagem 
aplicada. Distribuição angular dos raios X. INTEGRAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
IONIZANTE COM A MATÉRIA. Coeficiente de atenuação linear. Intensidade da radiação transmitida. 
Atenuação de um feixe de raios X. Feixes largos. Coeficiente de transferência e absorção de energia. 
Mecanismos de interação com a matéria. Espalhamento Rayleigh. Efeito fotoelétrico. Raios X 
característicos. Elétrons Auger. Espalhamento Thomson. Efeito Compton. Fóton incidente de energia 
baixa. Fóton incidente de energia alta. Produção de pares. Coeficientes totais de atenuação e 
absorção. Lei do inverso do quadrado da distância. QUALIDADE DOS RAIOS X DE 
QUILOVOLTAGEM. Introdução. Filtração. Camada semi-redutora. Quilovoltagem equivalente. 
MEDIDA DA RADIAÇÃO IONIZANTE. Introdução. Unidades das radiações ionizantes. Câmara de 
ionização. Câmara de ionização padrão. Condições de funcionamento. Correções que devem ser 
feitas. Limitações. Câmara dedal. Eletrômetros. Integrador. Rate-meter. Câmaras clínicas. Câmara 
condensadora. Câmaras tipo Farmer. Câmara de extrapolação. Câmara de placas paralelas. Fatores 
de correção para as câmaras de ionização. Medida da exposição com câmara de ionização. Valor 
da dose. Dose no ar a partir da exposição. Dose para outros materiais. Dosímetros 
termoluminescentes. Dosímetros semicondutores. Dosímetros calorímetros. Dosimetria com filmes. 
Exposição devida a emissores gama. Contador Geiger-Muller. Detectores de cintilação. 
DISTRIBUIÇÃO DA DOSE. Simulador do corpo humano. Porcentagem de dose profunda. Relação 
tecido-ar (RTA). Fator de retrodisperção e fator de espalhamento-plco. Relação entre a porcentagem 
de dose profunda (P) e a relação tecido-ar (RTA). Relação espalhamento-ar (SAR). Cálculo da dose 
para campos irregulares. Pela relação tecido-ar. Pela porcentagem de dose profunda. Campos 
quadrados equivalentes a retangulares. Outros parâmetros físicos. Espalhamento pelo colimador (fI). 
Espalhamento pelo meio (fIII). Espalhamento total. Relação tecido meio e relação tecido máximo. 
Relação espalhamento máximo. Absorção pela bandeja. Cálculo da dose fora do eixo central. No 
campo. No campo sob as proteções. Fora do campo. Técnica de isocentro. Terapia estática. Terapia 
rotacional. CURVAS DE ISODOSE. Introdução. Medida de curva de isodose. Comparação entre 
cartas de isodose. Fatores que modificam a isodose. Contorno do paciente. Filtro compensador. Filtro 
achatador do feixe. Filtro em cunha. Estruturas de diferentes densidades. Presença do pulmão. 
Presença de osso. Linhas decrementais. PLANEJAMENTO EM TELETERAPIA. Introdução. 
Aquisição de dados do paciente. Contorno. Estruturas internas. Simulação. Imobilização do paciente. 
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Proteções internas ao campo. Colimadores independentes. Irradiação tangencial. Posicionamento 
do paciente. Verificação do tratamento. Dose-pele. Separação entre campos adjacentes. Dose 
integral. Composição de isodoses. Uso prático da composição de isodoses. Sistema de planejamento 
computadorizado. ESQUEMAS DE TRATAMENTO DE ROTINA. Região craniana. Região cervical. 
Região torácica. Região abdominal. Região mamária. ESQUEMAS DE TRATAMENTOS 
ESPECIAIS. Regiões supra e infradiafragmáticas. Supradiafragmática. Infradiafragmática. Irradiação 
do corpo todo. Radiocirurgia. Irradiação de toda a pele com elétrons. Irradiação com feixes mistos 
(fótons + elétrons). TERAPIA COM FEIXES DE ELÉTRONS. Integração dos elétrons. Energia dos 
elétrons. Feixe de elétrons. Porcentagem de dose profunda. Curvas de isodose. Dependência com 
o tamanho do campo. Determinação da posição virtual da fonte. Contaminação de raios X. 
Planejamento dos tratamentos. Escolha da energia e tamanho do campo. Inclinação da superfície. 
Correções para inomogeneidades. Campos adjacentes. Proteções. Terapia em arco. MÁQUINAS DE 
TELETERAPIA. Raios X de quilovoltagem. Terapia de contato. Terapia superficial. Terapia profunda 
(ou ortovoltagem). Equipamentos de telecobaltoterapia. Equipamentos de megavoltagem. Testes de 
aceitação. Testes iniciais. Simetria dos colimadores. Isocentro de rotação dos colimadores. Isocentro 
mecânico. Isocentro com radiação. Isocentro de rotação da coluna. Isocentro mecânico. Isocentro 
com radiação. Isocentro de rotação da mesa. Isocentro mecânico. Isocentro com radiação. Posição 
da fonte em telecobaltoterapia. Escala do colimador. Coincidência do campo luminoso com o campo 
radioativo. Indicadores ópticos da distância e do tamanho de campo. Retículos indicadores do eixo 
central. Laser de localização. Uniformidade do feixe (planura). Simetria do campo. Teste de energia. 
Posição efetiva da fonte. Filtros em cunha. Câmaras monitoras. Indicadores de angulação. Terapia 
em arco. Controle e garantia de qualidade. Calibração de rotina. BRAQUITERAPIA. Introdução. 
Cálculo da dose. Taxa de exposição. Dose no tecido. Sistemas dosimétricos. Aplicação externa. 
Aplicação intracavitária e endolume. Aplicação intersticial. Implante plano. Implante volumétrico. 
Controle radiográfico dos implantes. Radium moldagem ginecológica. Braquiterapia de alta taxa de 
dose. Aplicadores β (betaterapia). PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. Introdução. Definições e normas 
gerais. Cálculo de barreiras I - teleterapia. Barreiras para radiação primária. Barreiras para radiação 
secundária. Radiação de vazamento. Radiação espalhada. Portas. Condutores e sistema de 
refrigeração. Proteção contra nêutrons. Optimização na determinação de barreiras. Cálculo de 
barreiras II - braquiterapia. Fonte gama. Fonte beta. Armazenamento. Montagem e transporte. 
Monitoração ambiental e pessoal. 
Prova Prática: Não há. 
 
Fisioterapeuta 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos. Definição e conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas 
afecções cárdio-respiratórias. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. 
Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações e técnicas médico-cirurgicas. Fisioterapia 
em Queimados. 
Prova Prática: Não há. 
 
Fonoaudiólogo 
Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos. Fenômeno 
normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. Desenvolvimento global da criança, 
segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio-emocionais. Processo de aquisição da linguagem oral 
e escrita. Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do aparelho 
fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita. A psicomotricidade e suas 
implicações nos distúrbios da linguagem escrita. Elementos básicos na psicomotricidade, esquema 
corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação especial e orientação temporal. Aprendizagem e 
teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a 
aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a 
Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema de fala normal, receptor, transmissor e efetor. 
Desenvolvimento normal da fala e a relação das etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala: 
respiratória, articulatória, neurológica, psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, 
deglutição atípica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica, 
características, etiologia, consequência. Avaliação da fala ligada a estas patologias, fundamentação 
teórica, recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo de produção da voz: função respiratória, mobilidade 
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laríngea durante a formação, sistema de ressonância, emissão dos sons na fala, articulação, 
estrutura da fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal, 
afonia alaríngea, insuficiência velo faríngea (rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia, 
consequência, conduta para reeducação. Audição: Desenvolvimento da função auditiva. Audição 
periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica: 
graus e tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade 
audiométrica, análise de audiogramas: disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais. 
Características do desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O deficiente 
auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. Biossegurança em Fonoaudiologia. 
Fonoaudiologia e Saúde Pública. 
Prova Prática: Discussão de casos clínicos, nas áreas de: AVC, Disartria, Paralisia facial central; 
TCE com traqueostomia, alteração cognitiva associada; Câncer de cabeça e pescoço; Idoso, 
demência, desnutrição; AVC, Afasia. Analisando os seguintes pontos para cada caso: Como realizar 
avaliação e terapia de disfagia neurogênica e mecânica; Conhecimento sobre técnica do Blue Dye 
Test (padrão e modificado); Prescrição de consistência alimentar, volume, ritmo de oferta, utensílios, 
manobras e posturas necessárias para a administração da dieta por via oral de forma segura de 
acordo com avaliação fonoaudiológica clínica ou instrumental; Reconhecer e identificar alterações 
de sinais vitais e indícios clínicos de penetração/aspiração laringotraqueal; Realizar as intervenções 
diretas ou indiretas necessárias junto ao indivíduo com disfagia, e reconhecer os critérios de contra-
indicação de dieta por via oral; Gerenciamento fonoaudiológico da disfagia a partir dos achados da 
avaliação estrutural e funcional da deglutição; Identificar alterações de fala e linguagem e definir a 
conduta a ser aplicada; Conhecimento sobre a realização de aspiração orotraqueal e traqueal para 
limpeza das vias aéreas antes, durante e/ou após a execução de procedimentos fonoaudiológicos. 
 
Médico Plantonista - Anestesiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Avaliação pré-anestésica. Anestesia ambulatorial. Anestesia geral inalatória - anestésicos 
inalatórios. Anestesia geral endovenosa - anestésicos endovenosos. Anestésicos locais. Bloqueios 
de nervos periféricos. Bloqueios espinhais. Transmissão neuromuscular e Bloqueadores 
neuromusculares. Anestesia no paciente idoso. Fisiopatologia da dor. Anestesia em obstetrícia. 
Anestesia para cirurgias vasculares. Anestesia para urologia. Opióides. Complicações em anestesia. 
Reanimação cardiopulmonar. Anestesia para videocirurgias. Anestesia para cirurgia geral. Anestesia 
em pacientes diabéticos. Anestesia em pacientes hipertensos. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Cardiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Métodos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à 
cardiologia; Prevenção e reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco 
cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de 
sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias 
congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias adquiridas; 
Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças da aorta e 
das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião do Aparelho Digestivo 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
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de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Infecção em Cirurgia; Alimentação Enteral; Alimentação Parenteral; Fístulas Digestivas; 
Complicações Digestivas pós-operatórias; Hemorragia no Paciente Cirúrgico; Intercorrências 
Cirúrgicas do Ciclo Grávido Puerperal; Abdome Agudo; Princípios do Uso de Sutura Mecânica; 
Fisiopatologia da Doença por Refluxo Gastroesofageano; Tratamento Cirúrgico de Doença por 
Refluxo Gastroesofageano; Fisiopatologia da Doença Ulcerosa Péptica; Tratamento Cirúrgico da 
Doença Ulcerosa Péptica; Síndrome do Intestino Curto; Ileostomias; Fígado e Cirurgia; Hipertensão 
Portal; Litíase Biliar; Tratamento Cirúrgico da Litíase Biliar; Pancreatite Aguda; Tratamento Cirúrgico 
da Pancreatite Aguda; Pancreatite Crônica; Tratamento Cirúrgico da Pancreatite Crônica; 
Megaesôfago chagásico; Tratamento Cirúrgico do Megaesôfago; Estenose de Esôfago; Divertículos 
de Esôfago; Reconstrução do Trânsito Alimentar Pós Esofagectomia; Princípios de Carcinogênese; 
Princípios de Quimioterapia; Princípios de Radioterapia; Câncer de Esôfago; Câncer Gástrico; 
Tratamento Cirúrgico do Câncer Gástrico; Câncer de Intestino Delgado; Câncer de Pâncreas; 
Tratamento Cirúrgico do Câncer Pancreático; Estadiamento de Linfomas; Câncer de Intestino 
Grosso; Neoplasias Retroperitoniais; Tratamento Paliativo da Neoplasia de Esôfago; Tratamento das 
Metástases Hepáticas; Câncer de Vesícula e Vias Biliares; Atendimento Inicial ao Politraumatizado; 
Hemorragia Digestiva Alta; Hemorragia Digestiva Baixa; Colostomias; Doença Inflamatória Intestinal; 
Hérnias de Parede Abdomina;  Hérnias Inguino Crurais; Princípios de videolaparoscopia; Lesões 
Iatrogênicas de Vias Biliares; Isquemia Intestinal; Neoplasias Benignas do Fígado; Neoplasias 
Malignas do Fígado; Lesões Císticas Hepáticas; Doença Diverticular dos Cólons; Cirurgia do Baço; 
Estadiamento de Linfomas; Câncer de Intestino Grosso; Neoplasias Retroperitoniais; Tratamento das 
Metástases Hepáticas; Câncer de Vesícula e Vias Biliares. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião Geral 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Pré e pós-operatório. Infecção em cirurgia. Cicatrização. Choque. Trauma. Cirurgia do 
esôfago, estômago e duodeno. Cirurgia do fígado, vias biliares e pâncreas. Cirurgia do intestino 
delgado. Hérnias. Abdome Agudo.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião Geral - Transplantes 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Sistema Nacional de Transplante - SNT. Ética, Bioética e legislação em doação e 
transplante de órgãos e tecidos; Doação de órgãos e tecidos; Transplantes de órgãos e tecidos; 
Atuação do Coordenador de Sala na Extração de Múltiplos Órgãos; Cirurgias de extração de 
múltiplos órgãos; Noções de Perfusão e acondicionamento de enxertos de órgãos; Noções de 
Perfusão e acondicionamento dos enxertos. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Clínico Geral 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
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cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, 
insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças 
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza 
obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, 
síndromes diarréicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, 
nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireóide, insuficiência adrenal, 
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma 
cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem; 
Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno 
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses 
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; 
Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e 
agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, 
toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças 
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, 
fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite 
atópica, anafilaxia. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Hematologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Anemias associadas à deficiência de produção: Anemia Aplástica. Anemia de Fanconi. 
Aplasia Pura de Série Vermelha. Anemia das Doenças Crônicas. Anemias carenciais: Anemia 
Ferropriva; Anemia por deficiência de ácido Fólico e Vitamina B12. Anemias Hemolíticas. 
HEREDITÁRIAS: Defeitos da membrana: Esferocitose e Eliptocitose Hereditária; Enzimopatias: 
Deficiencia de G6PD e Piruvato Kinase; Hemoglobinopatias: Hemoglobina A; Hemoglobina C; 
Talassemias. ADQUIRIDAS: Anemia Hemolítica Auto- Imune: Anemia Hemolítica Microangiopática 
Doença Hemolítica do Recem-Nascido. Hiperesplenismo. Policitemias Relativa. Absoluta: Vera e 
Secundária. Porfirias. Meta Hemaglodinemia. Hemocromatose. Doenças e situações clínicas 
associadas a neutropenia e neutrofilia. Histiocitoses. Mieloma múltiplo e macroglobulinemia de 
Waldenstron. Leucemias Agudas. Leucemias Crônicas. Hairy Cell Leukemia. Linfoma não Hodgkin. 
Doença de Hodgkin. Mielofibrose e trombocitemia essencial. Púrpura trombocitopência imune 
idiopática. Síndrome hemolítico-uremica e púrpura trombocitopênica trombótica. Mecanismos 
fisiológicos da coagulação. Hemofilias e 19/26 doença de Von Willebrand. Fisiopatologia da trombose 
- trombofilias. Uso clínico do sangue e hemoderivados. Noções básicas em transplante de medula 
óssea. Interpretação clínica do hemograma. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Hospitalista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, 
insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças 
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza 
obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, 
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síndromes diarréicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, 
nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireóide, insuficiência adrenal, 
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma 
cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem; 
Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno 
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses 
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; 
Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e 
agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, 
toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças 
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, 
fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite 
atópica, anafilaxia. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Infectologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Doenças transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes etiológicos e transmissão, 
mecanismos de defesa antiinfecciosa, patogênese e patologia, quadro clínico e terapêutico, 
diagnóstico diferencial, exames complementares inespecíficos e específicos, epidemiologia e 
vigilância epidemiológica, profiaxia. Quadros infecciosos e sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, 
fungos, protozoários e helmintos, ectoparasitoses. Imunização ativa e passiva. Acidentes causados 
por animais peçonhentos. Destaques a: doenças transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) HIV/AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tubérculos, cólera, 
meningite, doenças exantemáticas, antimicrobianos. Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico 
laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes doenças: Arboviroes: Dengue, Febre Amarela. 
Cisticercose. Doença Meningocóccica. Doença Pneumocóccica. Doenças Oportunistas na AIDS. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Esquistossomose. Estafilococcias. Exantemáticas: Sarampo, 
Rubéola, Varicela, Hanseníase. Hepatites Virais. Histoplasmose. Infecções hospitalares. 
Leishamaniose Tegular e Visceral. Leptospirose. Malária. Paracoccidioidomicose. Parasitoses 
Intestinais. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Síndrome Respiratória Severa Aguda. 
Tubérculos. Mecanismos de Ação, resistência terapêutica e profilática e reações adversas dos 
Medicamentos Antimicrobianos. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Intensivista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Distúrbios hidroelétricos e ácido-base. Choque. Politraumatismo. Sepse, SIRS e Choque 
séptico. Pancreatite aguda. Estado de mal asmático e estado de mal epilético. DBPOC. Insuficiência 
respiratória aguda. Sara. Insuficiência renal aguda. Métodos de depuração extra-renal. Suporte 
hemodinâmico. Suporte ventilatório. Suporte nutricional (enteral e parenteral). Monitorização 
hemodinâmica invasiva e não invasiva. Sedação e analgesia em terapia intensiva. Infarto agudo do 
miocárdio. Arritimias cardíacas - diagnóstico e tratamento. Cetoacidose diabética e coma 
hierosmolar. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Insuficiência supra-renal. Acidente vascular cerebral 
hemorrágico e isquêmico. Pré e pós-operatório em terapia intensiva. Crise hipertensiva e 
encefalopatia hipertensiva. Coma hepático. Meningoencefalites. AIDS e terapia intensiva. 
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Tuberculose e terapia intensiva. Noções básicas de hemoterapia. Reanimação volêmica. Controle 
de infecção em UTI.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Nefrologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Anatomia macro e microscopia do rim; Embriologia e histologia renal; Fisiologia e 
Fisiopatologia Renal; Patologia Renal; Síndromes Renais e Nefrologia Clínica; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos e Acido-básicos; Injúria Aguda Renal; Doença Renal Crônica; Rim e Doenças 
Sistêmicas; Glomerulopatias Primárias e Secundárias; Doenças Túbulo-intersticiais; Nefropatias 
obstrutivas; Infecções do Trato Urinário; Nutrição em nefropatias; Nefropatia diabética; Nefropatias 
hereditárias; Doenças císticas; Hipertensão Arterial e Síndrome Metabólica; Doença renovascular e 
Nefropatia Isquêmica; Síndrome Cardiorenal; Nefrogeriatria; Farmacologia de drogas na doença 
renal; Tubulopatias primárias e secundárias; Distúrbio do metabolismo mineral e ósseo; Métodos de 
Suporte Renal Artificial em Pacientes Criticamente Enfermos; Nefrologia Intensiva; Hemodiálise e 
Diálise Peritoneal; Transplante Renal. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Neurocirurgião 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Abordagem ao paciente comatoso. Síndromes de herniação. Líquido Céfalo-raquidiano. 
Meningite. Hérnia dos discos intervertebrais. Hematona espinhal subsdural. Tumor. Tumor cerebral 
primário. Neurorradiologia. Craniotomias. Traumatismo craniano. HSA e aneurismas. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Neurologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Acidente Vascular Encefálico. Aneurismas e mal formações endocranianas. 
Polineuropatias periféricas. Miastenia Gravis. Meningites bacterianas. Epilepsia. Traumatismos 
crânio encefálicos. Traumatismo raque medular. Comas. Esclerose Múltipla. Manifestações 
neurológicas na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Álcool e Sistema Nervoso. Distúrbios do 
sono. Tumores cerebrais. Demência. Síndrome e Doença de Parkinson. Coréias. Mielites. Mielinolise 
Pontina.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Neurologista Intervencionista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Fundamentos da angiografia cerebral; angiografia carotídea a nível cefálico; Angiografia 
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carotídea cervical e angiografia vertebral. Abordagem terapêutica endovascular em: aneurismas 
cerebrais com micromolas de platinas destacáveis; endoprótese carotídea e vertebral; embolização 
de meningeoma; angioplastia para vasoespasmo; embolização de epistaxes; embolização de 
paraganglioma; utilização de microcatéter; uso de papaverina para o vasoespasmo; trombólise intra-
arterial no AVC agudo; Angiografia espinhal; endoprótese vertebral. Proteção radiológica. Manejo 
terapêutico pós-intervencionista em unidade de terapia Intensiva e em terapia semi-intensiva.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Oftalmologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. 
Afecções das vias lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. 
Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças 
sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Traumatismos oculares. Tumores oculares. 
Instrumentação para operacionalização de exames de auxlio diágnóstico, tais como biometria 
ultrassônica, retinografia (Angiografia) colorida e fluorescente, fotocoagulação a lazer, campimetria 
computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos, aplicação e utilidade.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Oncologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Princípios Básicos de Oncologia: Biologia do câncer: Biologia das células normais e o 
processo básico de carcinogênese. Estrutura, organização, expressão e regulação do gene. Cinética 
celular. Radioterapia: Princípios gerais. Mecanismo de morte celular. Tolerância dos tecidos normais. 
Toxicidade. Interação com a quimioterapia. Farmacologia e Farmacocinética: Mecanismo de ação, 
metabolismo e degradação dos agentes anti-neoplásicos e biológicos. Doses apropriadas, vias de 
administração e interações medicamentosas dos agentes antineoplásicos. Toxicidade. 
Epidemiologia. Imunologia Tumoral. Pesquisa Clínica: Desenho do estudo clínico. Revisão dos 
problemas éticos e legais envolvidos. Critérios para resposta. Avaliação de qualidade de vida. Bases 
estatísticas. Métodos estatísticos. Desenho do estudo e número de pacientes. Interpretação da 
toxicidade. Consentimento pós-informado. Avaliação dos custos. Princípios Básicos no tratamento 
das Neoplasias: Anatomia-patológica e Patologia Clínica: Reconhecer o papel do patologista no 
diagnóstico e prognóstico das neoplasias. Reconhecer o papel dos exames laboratoriais no 
diagnóstico e estadiamento das neoplasias. Marcadores tumorais: papel e limitações dentro da 
oncologia. Métodos radiológicos para o diagnóstico, estadiamento e seguimento das neoplasias. 
Cirurgia Oncológica: Indicações e contra-indicações. Morbidade e mortalidade. Radioterapia: 
Curativa. Paliativa. Efeitos adversos. Quimioterapia: Indicações. Como radiossensibilizador. Risco-
benefício individual. Tratamento Biológico: Indicações dos fatores de crescimento hematopoiéticos. 
Conceitos básicos do uso dos anticorpos monoclonais, vacinas, terapia celular e terapia genética 
direcionada. Reabilitação. Manejo e Tratamento das Neoplasias: Câncer de Mama. Neoplasias do 
SNC. Neoplasias de Primário Desconhecido. Neoplasias Gastrointestinais: Câncer de esôfago. 
Câncer gástrico. Câncer coloretal. Câncer de ânus. Câncer hepatobiliar. Câncer pancreático. 
Neoplasias Genitourinárias: Câncer de rim. Câncer urotelial. Câncer de pênis. Câncer de próstata. 
Tumores de testículo. Neoplasias Ginecológicas: Câncer de ovário. Câncer de útero. Câncer de 
vagina e vulva. Câncer de Cabeça e Pescoço. Leucemias. Câncer de Pulmão. Linfomas. Discrasias 
de Células Plasmáticas. Sarcomas de Partes Moles e Ósseos. Câncer de Pele. Neoplasias 
associadas a AIDS. Emergências Oncológicas e Síndromes Paraneoplásicas. Transplante de 
Medula Óssea. Cuidados de Suporte: Fatores de crescimento. Infecções e neutropenia. Mucosite. 
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Transfusões. Tratamento Paliativo: Controle da dor e dos principais sintomas. Aspectos 
Psicossociais do Câncer: Prevenção: Aconselhamento genético. Esclarecimento sobre os fatores de 
risco da dieta, tabagismo, alcoolismo e exposição solar. Risco para neoplasias secundárias. Quimio 
e hormônio-prevenção. Disfunção Endócrina. Screening. Aspectos Econômicos, Legais e Bioéticos 
relacionados as Neoplasias. Procedimentos: Administração de quimiotrápicos. Aspiração, biópsia de 
medula óssea e interpretação. Punção lombar. Pleurocentese e paracentese. Experiência Clínica: 
Pacientes Internados: Experiência na abordagem das complicações do tratamento que requerem 
hospitalização. Abordagem das complicações dos pacientes neutropênicos. Manejo dos pacientes 
recebendo altas doses de quimioterapia. Sintomas de difícil controle. Pacientes Ambulatoriais: 
Diagnóstico das diversas neoplasias. Seguimento a longo prazo. Conhecimento sobre Cuidados 
Paliativos e Assistência domiciliar. Participação de equipe multidisciplinar à nível ambulatorial. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Oncologista Cirurgião 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Biologia molecular. Etiologia do Câncer. Epidemiologia do Câncer Princípios da Cirurgia 
Oncológica. Tumores de Cabeça e Pescoço. Tumores de Pulmão. Tumores do Mediastino. Tumores 
do Trato Gastro-intestinal. Tumores do Sistema Genito-urinário. Tumores Ginecológicos. Tumores 
da Mama. Tumores Endócrinos. Tumores Ósseos e de Partes Moles. Tumores de Pela. Melanoma. 
Tumores do Sistema Nervoso Central. Linfoma. Leucemias. Emergências Oncológicas. Tumores 
Metastáticos. Suporte Oncológico. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Tumores ósseos. Infecção osteoarticular. Doenças inflamatórias, infecciosas e 
degenerativas. Fixação externa. Técnicas modernas de fixação interna. Amputações. Sequelas de 
trauma. Patologias ortopédicas do membro superior, inferior e coluna vertebral. Lesões traumáticas 
do membro superior, inferior e coluna vertebral. Patologias ortopédicas da mão, punho, cotovelo, 
ombro, quadril, joelho, tornozelo e pé. Lesões traumáticas da mão, punho, cotovelo, ombro, quadril, 
joelho, tornozelo e pé. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Cirurgia da Mão 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Tumores ósseos. Infecção osteoarticular. Patologias ortopédicas do membro superior. 
Lesões traumáticas do membro superior. Patologias ortopédicas do membro inferior. Lesões 
traumáticas do membro inferior. Patologias ortopédicas da coluna vertebral. Lesões traumáticas da 
coluna vertebral. Patologias ortopédicas da mão. Lesões traumáticas da mão. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Cirurgia de Joelho 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
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de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Tumores ósseos. Infecção osteoarticular. Patologias ortopédicas do membro superior. 
Lesões traumáticas do membro superior. Patologias ortopédicas do membro inferior. Lesões 
traumáticas do membro inferior. Patologias ortopédicas da coluna vertebral. Lesões traumáticas da 
coluna vertebral. Patologias ortopédicas do joelho. Lesões traumáticas no joelho. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Coluna Vertebral 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Tumores ósseos. Infecção osteoarticular. Patologias ortopédicas do membro superior. 
Lesões traumáticas do membro superior. Patologias ortopédicas do membro inferior. Lesões 
traumáticas do membro inferior. Patologias ortopédicas da coluna vertebral. Lesões traumáticas da 
coluna vertebral. Patologias ortopédicas da coluna vertebral. Lesões traumáticas da coluna vertebral. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Ombro e Cotovelo 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Tumores ósseos. Infecção osteoarticular. Patologias ortopédicas do membro superior. 
Lesões traumáticas do membro superior. Patologias ortopédicas do membro inferior. Lesões 
traumáticas do membro inferior. Patologias ortopédicas da coluna vertebral. Lesões traumáticas da 
coluna vertebral. Patologias ortopédicas do ombro, cotovelo, punho e mão. Lesões traumáticas do 
ombro, cotovelo, punho e mão. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Pé e Tornozelo 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Tumores ósseos. Infecção osteoarticular. Patologias ortopédicas do membro superior. 
Lesões traumáticas do membro superior. Patologias ortopédicas do membro inferior. Lesões 
traumáticas do membro inferior. Patologias ortopédicas da coluna vertebral. Lesões traumáticas da 
coluna vertebral. Patologias ortopédicas do quadril, joelho, tornozelo e pé. Lesões traumáticas do 
quadril, joelho tornozelo e pé. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Quadril 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
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II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Lesões traumáticas de pelve e quadril. Doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas. 
Lesões nervosas no quadril. Fixação externa. Técnicas minimamente invasivas. Sequelas de trauma. 
Artroplastia de quadril / artrodese. Técnicas modernas de fixação interna. Amputações. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Traumatologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Lesões traumáticas. Doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas. Lesões nervosas. 
Fixação externa. Técnicas minimamente invasivas. Sequelas de trauma. Técnicas modernas de 
fixação interna. Amputações. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Tumores Ósseos 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Lesões traumáticas. Doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas. Lesões nervosas. 
Fixação externa. Técnicas minimamente invasivas. Sequelas de trauma. Técnicas modernas de 
fixação interna. Amputações. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Otorrinolaringologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Anatomia, fisiologia e semiologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da 
laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e 
semiologia do aparelho auditivo. Más formações congênitas da boca, laringe, pavilhão e meato 
acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de cabeça de interesse cirúrgico. Doenças 
da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido externo, médio e interno. 
Doenças agudas e crônicas do nariz e seios para-nasais e mastóide. Doenças agudas e crônicas da 
boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidectomia. Corpo estranho em 
otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringologia.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Psiquiatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: 
Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. 
Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência 
mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do pânico. 
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Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da 
personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e 
adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: 
Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de 
psiquiatria Forense - interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Radiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Princípios básicos da física das radiações. Medidas de proteção em radiologia diagnóstica. 
Técnicas de imagem radiológica. Radiologia ostearticular pediátrica. Neuroradiologia pediátrica. 
Radiologia de face e crânio. Radiologia torácica. Radiologia do abdome e trato gastrointestinal. 
Radiologia cardiovascular pediátrica. Ultrassonografia gastrointestinal e retro peritônio. Radiologia 
do aparelho urinário. Radiologia pélvica. Radiologia de membros superiores e inferiores. Avaliação 
radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das artrites. Avaliação radiológica dos tumores e 
lesões tumoraes. Avaliação radiológica dos distúrbios metabólicos e endócrinos. Avaliação 
radiológica das infecções musculares esqueléticas. Avaliação radiológica das anomalias congênitas 
e do desenvolvimento. Mamografia.  
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Radioterapeuta 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Conduta e tratamento nos: Tumores de cabeça e pescoço; tumores de pulmão; tumores 
de esôfago e mediastino; tumores de cólo-útero; tumores de endométrio; tumores de vagina e vulva; 
tumores de pele; tumores do sistema nervoso central tumores da infância; linfomas e sarcomas. 
Prova Prática: Não há. 
 
Médico Plantonista - Urologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas 
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e 
II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência 
Hepática. Obstrução urinária. Hidronecrose. Infecções do trato gênito-urinário. Litíase urinária. 
Distúrbio neorogênicos da bexiga. Tumores do rim. Turomes do urotélio. Tumores do pênis. Tumores 
do testículo. Prostatismo. Hiperplasia prostática benigna. Câncer da próstata. Traumatismo do 
aparelho gênito-urinário.  
Prova Prática: Não há. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos 
de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das 
mãos. Terapia Ocupacional com pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda. 
Avaliação de habilidades e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor, 
sensibilidade, visão, percepção visual e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), 
Avaliação de Risco para Úlcera de Pressão, Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de 
Esparticidade, Avaliação de Queimados. Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica, 
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neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia Ocupacional para pacientes hospitalizados: 
AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, lesão de medula espinhal, Queimados Ortopédicos, 
Cardio-pulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de Terapia Ocupacional para 
Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adaptações. Terminologia 
Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
B - Cargos de Administração Geral - Nível Médio 
 
Todos os Cargos de Administração Geral - Nível Médio terão a prova objetiva de 
Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego 
de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; 
Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; 
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; 
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, 
correspondência oficial. 
MATEMÁTICA - 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e 
decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e 
composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de 
equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial; 
Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas 
e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 3 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, 
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com 
suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 
revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais 
abordados nos diferentes veículos de comunicação. 
 
Todos os Cargos de Administração Geral - Nível Médio terão a prova objetiva de 
Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, 
conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões 
 
Agente Administrativo 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Características básicas das organizações formais 
modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de 
departamentalização. Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração; administração direta e indireta. Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções 
de processos licitatórios. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 
Orçamento público: Conceito, Técnicas Orçamentárias, Princípios orçamentários. Receita pública: 
Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Despesa pública: Conceito, 
Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Lei de Responsabilidade Fiscal: Conceitos e 
objetivos. NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES: Conceitos, importância, 
relação com os outros sistemas de organização. A função do órgão de Gestão de Pessoas: 
atribuições básicas e objetivos, políticas e sistemas de informações gerenciais. Comportamento 
organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho. Comunicação: 
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Elementos da comunicação; Barreiras para a comunicação eficaz; Empatia; Códigos e interpretação; 
Meios de comunicação; Endomarketing. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
MATERIAIS. Classificação de materiais. Tipos de classificação. Gestão de estoques. Compras: 
Modalidades de compra. Cadastro de fornecedores. Compras no setor público. NOÇÕES DE 
ARQUIVOLOGIA:  Arquivística: princípios e conceitos. Gestão de documentos: Protocolo: 
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos; Classificação de 
documentos de arquivo; Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de 
temporalidade de documentos de arquivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de 
arquivo. Preservação e conservação de documentos de arquivo. CONHECIMENTOS DE 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows 
Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 
2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). 
Prova Prática: Não há. 
 
Auxiliar de Câmara Escura 
QUIMICA: Introdução à Química; A Matéria e Suas Transformações; Fenômenos Físicos e Químicos; 
Substâncias e Misturas; Separação de Misturas; Estrutura do Átomo; Modelos Atômicos de Dalton e 
Thomsom; Modelo Atômico de Rutherford; Elementos químicos; Isótopos, sótonos e Isóbaros; 
Modelo Atômico de Bohr; Distribuição Eletrônica em Níveis e Subníveis; Diagrama de Energia de 
Linus Pauling; Tabela Periódica; Períodos e Famílias dos Elementos; Propriedades Periódicas/ 
Aperiódicas; Ligações Químicas: iônica/covalente/metálica; Geometria Molecular; Funções 
Inorgânicas; Ácidos /Bases/ Sais; Grandezas Químicas; Constante de Avogadro; Massa molar e 
Massa atômica; Óxidos; Reações Químicas: Análise/ Síntese; Simples Troca ou Deslocamento/ 
Dupla Troca; Química e meio ambiente;  Dispersões e Soluções; Propriedades Coligativas das 
soluções; Termoquímica; Cinética química; Equilíbrios Químicos: Equilíbrios Iônicos, Hidrólise, 
Solubilidade; Óxido Redução; Eletroquímica: Pilhas, Eletrólise; Radioatividade; Introdução  Química 
Orgânica; Conceito de Massa Atômica; Transformações gasosas / misturas gasosas; Propriedades 
Gerais da matéria/ Leis Ponderais; Cálculos químicos / mol; Modelos atômicos; Polaridade de 
ligações e de meléculas; Compostos orgânicos; Eletrólitos; Tipos de reações químicas; Isomeria em 
química orgânica; Reações Orgânicas; Eletroquímica: Pilhas e eletrólise; Concentração de soluções; 
Cinética Química; Equilíbrios Químicos; Propriedades coligativas; Radioatividade; Equilíbrios 
heterogêneos; Solubilidade. FÍSICA: A estrutura da matéria; As quatro forças fundamentais da 
natureza; Exprimindo as grandezas - sistemas de unidades; Cinemática escalar em uma dimensão; 
Queda livre e lançamento vertical; Vetores; Lançamento de projéteis: horizontal/ oblíquo; Dinâmica 
Newtoniana; As três leis de Newton; Forças em ação nas curvas; Movimento harmônico simples - 
MHS; Estudo de pêndulos; Fontes e formas de energia; Potência e rendimento; Gravitação; Estática; 
Equilíbrio de forças num ponto; Temperatura e Dilatação térmica; Quantidade de calor; Calor 
Sensível e Latente; Capacidade Térmica e Calor Especifico; Trocas de Calor e mudanças de fase; 
Gases e suas transformações; Leis da termodinâmica; Luz; Espelhos Esféricos; Refração da luz; 
Lentes; Instrumentos Ópticos; Óptica Ondulatória; Ondas; Som; Eletrostática: força e campos 
elétricos; Condutores elétricos; Medidas / Cinemáticas escalar; Movimento Uniforme; Movimento 
Variado uniforme; Espelhos; Corrente Elétrica / Leis de Ohm; Geradores e Receptores Elétricos; 
Óptica Geométrica; Laminas e primas; Lentes Esféricas e Instrumentos Ópticos; Medidas Elétricas; 
Campo Magnético; Força Magnética; Impulso e Quantidade de Movimento; Densidade e Pressão; 
Ondulação; Indução e Ondas eletromagnéticas; Princípio de Arquimedes. 
Prova Prática: Não há. 
 
Condutor de Veículo Automotor 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento). Sinais de trânsito; regulamento de 
trânsito; teorias sobre mecânica; uso de veículos e conservação. Noções sobre mecânica. Motores 
a explosão e a combustão. Motores a diesel e a gasolina. Sistema de distribuição de correntes. 
Defeitos mais frequentes em veículos; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Meio ambiente e 
cidadania; Legislação de transito. Mecânica Básica. Higiene e Segurança no trabalho; Ética e 
trabalho. 
Prova Prática: Não há. 
 
Técnico em Enfermagem 
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto 
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nº 94406/87. Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução 
COFEN nº 195/97. Sistema Único de Saúde - SUS: a Constituição Federal de 1988 Artigos 196 a 
200 e a Leis Orgânicas da Saúde - Lei 8080/90 e 8142/90. Equipe de enfermagem. Prontuário do 
cliente. Direitos da criança e do adolescente. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. 
Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos 
de desinfecção e esterilização, precauções universais. Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, 
higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal, terapêutica medicamentosa, pressão 
venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados 
com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia 
capilar, coleta de material para exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções 
do sistema nervoso central, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético; pré-
trans e pós-operatório; urgências e emergências; terapia intensiva, hemodiálise. Cuidados de 
enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama; doenças 
sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento 
e desenvolvimento da criança e adolescente; doenças prevalentes na infância (afecções 
respiratórias, diarréia, desidratação, desnutrição, verminose, ); distúrbios neurológicos, cardíacos, 
gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino; doenças infecto-contagiosas; terapia intensiva; 
urgências e emergências (parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, 
queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré- trans e pós 
operatório. Imunização: esquema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças 
preveníveis por imunização. Notificação compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia: 
princípios gerais; cuidados básicos na utilização das principais armas terapêuticas (cirurgia, 
radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia).  
Prova Prática: Deverá realizar Técnica de Enfermagem utilizando-se de conteúdo teórico prático, 
com utilização de manequim, a Técnica deverá ser via sorteio no momento da prova, entre elas: 
Curativos contaminados e limpos; Arrumação do leito; Punção venosa periférica; Diluição e 
administração de medicamentos; Controle de sinais vitais; Controle de glicemia capilar; Cuidados 
com dreno de tórax; Cuidados com sonda vesical; Cuidados com sonda gástrica e enteral; Transporte 
de paciente estável; Preparo pré operatório; Higiene e conforto; Colocação de dispositivo para 
incontinência urinária; Cuidados com oxigenioterapia; Troca de bolsa de colostomia; Curativos em 
drenos; Cuidados com corpo após a morte; Fluidoterapia e controle de gotejamento; Higiene das 
mãos. 
 
Técnico em Radiologia 
Física das Radiações. Princípios de Formação da Imagem. Proteção Radiológica: normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Efeitos Biológicos das Radiações. Anatomia 
Radiológica e Posicionamento em Radiologia: Torácica. Abdominal. Membros superiores e cintura 
escapular. Membros inferiores e cintura pélvica. Coluna vertebral. Crânio e face. Sistema gastro-
intestinal. Sistema urinário. Pediátrica. Mamária. Tomografia Linear. Anatomia Radiológica e 
Posicionamento em Tomografia Computadorizada do Crânio. Anatomia Radiológica e 
Posicionamento em Tomografia Computadorizada Torácica, Abdominal e Pélvica. 
Prova Prática: Realização de um exame de Raio X, identificando: Posicionamento; Raio central; 
Técnica aplicada; Anatomia radiológica. Técnicas de processamento de imagem radiológica. 
 
Técnico em Radioterapia 
Noções de Física Aplicadas aos Serviços de Radioterapia: Física básica aplicada a cálculos e curvas 
de isodoses; Dosimetrias; Tipos de materiais radioativos utilizados em serviços de 
radioterapia. Proteção Radiológica Aplicada à Radioterapia: Proteção individual; Proteção do público; 
Blindagens; Confecção de blocos; Dosimetros. Noções de Fisiologia Aplicadas a Radioterapia: 
Radiobiologia; Efeitos estocásticos e não estocásticos; Tipos de doenças causadas pela 
radiação. Equipamentos Utilizados em Serviços de Radioterapia: Simuladores; Contatoterapia; 
Ortovoltagem; Cobaltoterapia; Aceleradores lineares; Aplicadores de braquiterapia. Planejamento do 
Tratamento Radioterápico: Composição da equipe; Planejamento e adequação de assessórios; 
Confecção de máscaras; - alfacredo, bayt-brock; Moldes; Blocos de colimações. Simulação do 
Tratamento Radioterápico: Protocolo; Posicionamento; Localização; Demarcação de campo; 
Colimações; Anotações em fichas técnicas. Tratamento Radioterápico: Teleterapia: terapia 
superficial, ortovoltagem, cobaltoterapia, aceleradores liniares geradores de fótons ou elétrons, 
Colimadores Multi Folhas (MLC), tridimensional, estereotáxica, radiocirurgia, IMRT com modulação 
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de feixes, 4D, TBIs, intraoperatórias; Braquiterapia:- HDR - LDR, intracavitária, intersticiais, 
betaterapia, peterígio, Teleterapia: - terapia superficial, ortovoltagem, cobaltoterapia, aceleradores 
liniares geradores de fótons ou elétrons, Colimadores Multi Folhas (MLC), tridimensional, 
estereotáxica, radiocirurgia, IMRT com modulação de feixes, 4D, TBIs, intraoperatórias. 
Braquiterapia: - HDR - LDR, intracavitária, intersticiais, betaterapia, peterígio.  
Prova Prática: Não há. 
 
 
 
C - Cargos de Administração Geral - Nível Fundamental 
 
Todos os Cargos de Administração Geral - Nível Fundamental terão a prova objetiva de 
Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais - 15 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia 
oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições 
e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência.  
MATEMÁTICA - 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e 
decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; 
Equação do 1º grau; Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, 
Inequações. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 3 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla 
divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: 
Conhecimentos básicos sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
 
Todos os Cargos de Administração Geral - Nível Fundamental terão a prova objetiva de 
Conhecimentos Específicos com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, 
conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões 
 
Agente Operacional de Edificações e Obras 
Conhecimentos básicos na área da construção civil: materiais empregados, preparação de massas 
para revestimento, concreto, chapisco, traços de concreto, tipos de telhas de barro e de tijolos. Uso 
do prumo, nível e esquadro. Noções básicas de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e 
Equipamentos de Segurança de proteção individual.  
Prova Prática: Não há. 
 
Eletricista 
Conhecimentos teóricos e práticos na montagem e reparação de instalações de baixa, média e alta 
tensão em instalações prediais e industriais, iluminação pública ou outros locais guiando-se por 
esquemas elétricos, normas e outras especificações. NBR5410. Luminotécnica. Uso de ferramentas 
manuais comuns e especiais, aparelhos de medição elétricos e eletrônicos. Conhecimento de 
materiais condutores, isolantes e resistores, unidades de medidas e grandezas elétricas. Eletrônica 
básica, digital e de potência. Conhecimentos, fixação e instalação de: quadros de distribuição 
monofásico, bifásico e trifásico, instalação e manutenção de quadros de comando, compensadoras, 
estrela/triângulo, soft-starter e inversores de frequência, conhecimentos de CLP, tomadas e 
interruptores, chaves de comando, circuitos de sinalização, tipos de redes de distribuição, materiais 
e ferramentas. Operações de serra, roscar e curvas eletrodutos, conectar e emendar fios. Instalação 
luminárias. Proteção de condutores. Simbologia de acordo com as normas da ABNT, Confecção, 
leitura e interpretação de projetos elétricos em geral. Desenho elétrico. Conhecimentos de AutoCAD. 
Instalação de SPDA. Instalação e manutenção de motores. Instalação e manutenção de redes 
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telefônicas. Instalação e manutenção de sistemas de cabeamento estruturado. Equipamentos de 
proteção individual.  
Prova Prática: Não há. 
 
Mecânico de Refrigeração 
Fundamentos da termodinâmica e troca de calor: conceitos de refrigeração e ar condicionado, ciclos, 
componentes e características; Carta psicométrica; Critérios de conforto e saúde, conforto térmico, 
qualidade do ar; Sistemas de condicionamento de ar; Dutos, ventiladores e bombas: perda de carga 
em tubos retos, retangulares e conexões, distribuição de ar em recintos; Controles em ar 
condicionado: termostatos, transdutores, válvulas, controle pneumático, elétrico e eletrônico; 
Compressores: alternativos, herméticos, parafuso, palhetas, centrífugos, desempenho, capacidade; 
Condensadores e evaporadores; Refrigerantes: tipos, características e aplicações. 
Prova Prática: Não há. 
 
Telefonista 
Pesquisa em listas telefônicas ou telelistas. Ligações urbanas, interurbanas, nacionais: discagem via 
telefonista, classes de chamadas, tarifas, discagem direta à distância (DDD - DDI), tarifas. Utilização 
dos serviços de atendimento ao público. Códigos especiais de serviço telefônico; PABX - PBX - KS; 
Telefones de uso público; Serviços interativos; Atendimento simultâneo; Consulta e conferência; 
Transferência automática da chamada; Conhecimento de teclado. Termos técnicos em 
telecomunicações; fraseologia comum. Relacionamento interpessoal: a importância do 
autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de 
conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação, mensagens, 
códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de 
comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da empresa, imagem profissional, sigilo, 
postura. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em 
Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft 
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). 
Prova Prática: Não há. 


