ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº. 002/2006
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS torna público
a realização de Processo Seletivo Público Simplificado visando a formação de Cadastros de
Reserva, no período compreendido entre 31 de outubro de 2006 a 24 de novembro de 2006,
mediante condições estabelecidas neste edital.
O Processo Seletivo será regido por este edital e executado pela Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira
Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Telefones (48) 3233-0737,
3331-8992,
3331-8151
e
3239-1518
http://smspmf.fepese.ufsc.br/
e-mail
smspmf@fepese.ufsc.br, Florianópolis – SC.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para a formação de Cadastros de
Reserva da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis – SC, doravante
denominada SMS, nos quantitativos previstos neste edital e na forma da Lei Nº 6690, de 24 de
maio de 2005 e LEI Nº 4302 de 03 de fevereiro de 1994.
1.1

Dos cargos, escolaridade, remuneração, salário, vagas, carga horária e outras
informações:

DENOMINAÇÃO DOS
CARGOS
01 - Médico de Família

ESCOLARIDADE

SALÁRIO

Curso Superior - Medicina

R$ 1.451,50

CADASTRO RESERVA
VAGAS
18

02 – Veterinário

Curso Superior – Medicina Veterinária

R$ 1.451,50

04

03 - Odontólogo – Esp. PSF ou Saúde

Curso Superior - Odontologia

R$ 1.451,50

04

04 – Odontólogo - Buco – Maxilo

Curso Superior - Odontologia

R$ 1.451,50

02

05 – Odontólogo – Endodontia

Curso Superior - Odontologia

R$ 1.451,50

05

06 – Odontólogo – Periodontia

Curso Superior - Odontologia

R$ 1.451,50

04

07 – Odontólogo – Pacientes

Curso Superior - Odontologia

R$ 1.451,50

02

08 – Psiquiatra

Especialidade em Psiquiatria

R$ 1.451,50

02

09 – Traumato-ortopedia

Especialidade em Traumato-ortopedia

R$ 1.451,50

04

10 – Oftalmologia

Especialidade em Oftalmologia

R$ 1.451,50

04

11 – Cardiologia

Especialidade em Cardiologia

R$ 1.451,50

04

12 - Otorrinolaringologia

Especialidade em Otorrinolaringologia

R$ 1.451,50

04

13 – Neurologia

Especialidade em Neurologia

R$ 1.451,50

04

14 – Dermatologia

Especialidade em Dermatologia

R$ 1.451,50

04

15 – Pneumologia

Especialidade em Pneumologia

R$ 1.451,50

04

16 – Urologia

Especialidade em Urologia

R$ 1.451,50

04

17 – Gastroenterologia

Especialidade em Gastroenterologia

R$ 1.451,50

04

18 – Endocrinologia

Especialidade em Endocrinologia

R$ 1.451,50

01

19 – Reumatologia

Especialidade em Reumatologia

R$ 1.451,50

01

Pública

Especiais

DENOMINAÇÃO DOS
CARGOS
20 – Cirurgia Geral

ESCOLARIDADE

SALÁRIO

Especialidade em Cirurgia Geral

R$ 1.451,50

CADASTRO RESERVA
VAGAS
01

21 – Clínica Médica

Especialidade em Clínica Médica

R$ 1.451,50

01

22 – Angeologia

Especialidade em Angeologia

R$ 1.451,50

02

23 – Pediatria

Especialidade em Pediatria

R$ 1.451,50

01

24 – Hematologia

Especialidade em Hematologia

R$ 1.451,50

01

25 – Nefrologia

Especialidade em Nefrologia

R$ 1.451,50

02

26 – Enfermeiro

Curso Superior – Enfermagem

R$

725,75
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27 – Psicólogo

Curso Superior - Psicologia

R$ 725,75

06

28 – Farmacêutico

Curso Superior – Farmácia

R$ 725,75

08

29 – Fisioterapeuta

Curso Superior – Fisioterapia

R$ 725,75

08

30 – Fonoaudiólogo

Curso Superior – Fonoaudiologia

R$ 725,75

04

31 – Assistente Social

Curso Superior – Assistência Social **

R$ 725,75

04

32 – Nutricionista

Curso Superior – Nutrição

R$ 725,75

08

33 – Administrador

Curso Superior – Administração

R$ 725,75

10

34 – Economista

Curso Superior – Economia

R$ 725,75

02

35 – Contador

Curso Superior – Contabilidade

R$ 725,75

02

36 - Técnico de Enfermagem

Ensino Médio – Curso Técnico

R$ 523,88

45

Enfermagem
37 - Assistente Administrativo

Ensino Médio

R$ 476,04

50

38 - Atendente de Consultório

Ensino Fundamental – Curso de ACD

R$ 428,93

28

39 – Auxiliar de Serviços Gerais

Ensino Fundamental

R$ 404,12

26

40 - Motorista

Ensino Fundamental

R$ 441,81

04

Dentário

* mais Auxílio Lanche e Vale transporte.

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Os candidatos habilitados neste Processo Seletivo serão chamados, de acordo com a
classificação obtida e a disponibilidade de vagas existentes e serão contratados, com
lotação na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis, nas Unidades
Locais de Saúde.
Os candidatos admitidos farão jus a salário, benefícios e vantagens em vigor na época de
sua admissão.
A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, podendo ser prorrogada, quando se
fizer necessário, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.
Aos ocupantes dos cargos competirão as atividades constantes na Lei Municipal nº. 2897
de 07 de julho de 1988.
As provas descritas neste edital serão realizadas na cidade de Florianópolis - SC.
A inscrição do candidato implicará no seu conhecimento e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.
Em caso de alteração do endereço informado, pelo candidato, no REQUERIMENTO DE
INSCRIÇÃO, o mesmo deverá comunicar a alteração à FEPESE, impreterivelmente em
até 48 horas após a homologação da inscrição, indicando o cargo, número de inscrição e
fazendo menção expressa que se relaciona ao Processo Seletivo objeto deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1
A participação no processo seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no
prazo e nas condições estabelecidas neste edital.
2.2
O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00, para os cargos de nível superior, de R$ 30,00,
para os cargos de nível médio e R$20,00 para os Cargos de ensino fundamental.
2.3
No requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará:
a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa,
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
2
** LEIA-SE: Curso Superior em Serviço Social.

2.4
2.5

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14
2.15

reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da
Constituição Federal;
b) estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo
masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;
c) gozar de boa saúde;
f) não estar incompatibilizado para investidura em cargo público;
h) possuir a escolaridade exigida na forma deste edital;
i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
j) cumprir as determinações deste edital.
O manual do candidato, contendo as informações e orientações para a realização das
inscrições e provas, está disponível no endereço eletrônico: http://smspmf.fepese.ufsc.br/.
Para realizar a inscrição, via Internet, o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
a) acessar o endereço eletrônico http://smspmf.fepese.ufsc.br/., no período entre 10:00
horas, do dia 31 de outubro de 2006 e 18:00 horas, do dia 24 de novembro de 2006,
preencher integralmente e enviar o Requerimento de Inscrição via Internet, para a
FEPESE;
b) o candidato deverá observar as instruções constantes deste edital (disponível no
endereço eletrônico: http://smspmf.fepese.ufsc.br/.,
c) imprimir o Comprovante do Requerimento de Inscrição;
d) imprimir o Boleto Bancário, referente à taxa de inscrição, e providenciar o pagamento,
preferencialmente, em qualquer agência do BESC, em postos de auto-atendimento, ou em
qualquer outro banco de sua preferência, até o dia 24 de novembro de 2006, observado
o horário bancário de cada agência;
e) manter o Boleto Bancário autenticado ou o ticket, que comprova o pagamento da taxa
de inscrição, em seu poder;
As pessoas sem acesso à Internet poderão comparecer durante o período de inscrição na
FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade - Florianópolis – SC e também na sede da
Secretaria Municipal de Saúde no endereço: Av. Professor Henrique da Silva Fontes,
6100 CEP 88036-700 Trindade - Florianópolis - SC e utilizar o equipamento disponível,
bem como solicitar auxílio de pessoal treinado e autorizado para orientar a sua inscrição.
A FEPESE e a Secretaria Municipal de Saúde não se responsabilizarão por solicitação de
inscrição via Internet não recebida por falhas de comunicação, congestionamento de
linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a
transferência dos dados ou a impressão de quaisquer documentos.
A inscrição efetuada via Internet somente será confirmada após a FEPESE ser notificada,
pelo banco, do pagamento da taxa de inscrição.
Será considerada cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da taxa de
inscrição com cheque sem a provisão de fundos, ou que cometer outra irregularidade que
impossibilite o desconto do respectivo cheque, ou que fizer agendamento de pagamento
sem a devida cobertura de fundos.
O candidato que prestar declarações falsas, inexatas ou que não satisfizer a todas as
condições estabelecidas neste edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência,
serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e
que o fato seja constatado posteriormente.
A inscrição não poderá ser feita pelo correio ou por meio de fac-símile. Também não será
aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.
Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas
a inscrição paga mais recente.
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição somente será devolvido em caso de
cancelamento do processo seletivo.
Será divulgada no endereço eletrônico: http://smspmf.fepese.ufsc.br/, a relação das
inscrições que forem homologadas.

3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1
Do total de vagas previsto neste edital, 5% (cinco por cento) serão reservados às pessoas
portadoras de deficiência, conforme Decreto Municipal nº 1.099/2001.
3

3.1.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

Fará parte do “Cadastro Reserva” o candidato inscrito na condição de portador de
deficiência, desde que aprovado e classificado nesta condição.
3.1.2 Serão reservadas vagas aos Portadores de Deficiência, para os cargos que sejam
compatíveis com a deficiência, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas
previstas para cada categoria funcional, conforme Lei Complementar nº 063/2003.
O candidato portador de necessidade especial, após realizar sua inscrição pela Internet,
deverá entregar o atestado médico, pessoalmente até as 18:00 horas do dia 24 de
novembro de 2006 na FEPESE, localizada no Campus Prof. João David Ferreira Lima, da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis - SC ou por
intermédio do serviço postal (correio) via SEDEX, impreterivelmente até o dia 28 de
novembro de 2006, respeitando o horário das agências postais de cada cidade para o
seguinte endereço: FEPESE – CONCURSO SMS-PMF/2006, CAIXA POSTAL 5067, CEP
88.040-900 - Trindade, Florianópolis - SC, anexando o documento que comprove ser
portador de deficiência.
Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço
apropriado, constante no Requerimento de Inscrição, as condições especiais que
necessitar para realizar as provas.
O candidato portador de deficiência visual, que solicitar à FEPESE provas e o cartãoresposta com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra
correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato a leitura e marcação das respostas no
respectivo cartão-resposta.
O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a
exame perante comissão interdisciplinar credenciada pela Secretaria Municipal de Saúde,
que verificará a existência da deficiência declarada no Requerimento de Inscrição, bem
como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.
O candidato portador de necessidades especiais participará deste Processo Seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das
provas, critérios de aprovação, data, local de aplicação e nota mínima exigida.
O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para
realização das provas, deverá requerer à FEPESE, com justificativa, quando da sua
inscrição.
‘A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade
e de razoabilidade.
Os candidatos portadores de necessidades especiais habilitados serão convocados para
efeito de nomeação, segundo a ordem especial de classificação, constante em lista
separada, observada a ordem de classificação geral.

4. DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
4.1
O Processo Seletivo, objeto deste edital, será realizado em etapa única para todos os
cargos.
4.2
A prova escrita objetiva de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, será
realizada para todos os cargos no dia 03 de dezembro de 2006 na cidade de Florianópolis
em local que será divulgado, no endereço eletrônico: http://smspmf.fepese.ufsc.br/, com
antecedência mínima de até 4 (quatro) dias da data da prova, e terá a duração máxima
de 2(duas) horas, com início às 09h00min.
4.3
A prova objetiva de conhecimentos versará sobre conhecimentos gerais e conhecimentos
específicos, conforme ementa das disciplinas constantes no Anexo I deste Edital.
4.4
A prova objetiva de conhecimentos inclui questões de conhecimentos gerais e
conhecimentos específicos. Será realizada em etapa única de 2 (duas) horas, incluído o
tempo para preenchimento do cartão-resposta, no dia 03 de dezembro de 2006, no
Campus Professor João David Ferreira Lima da Universidade Federal de Santa Catarina,
Trindade, Florianópolis-SC, com início as 09:h00min horas (horário de Brasília) em local
que será divulgado no endereço eletrônico: http://smspmf.fepese.ufsc.br/, com
antecedência mínima de até 4 (quatro) dias da data da prova.
4.5
A prova objetiva de conhecimentos constará de 20 (vinte) questões, com 5 (cinco)
alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 1 (uma) estará correta.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

4.15

Das 20 (vinte) questões da prova de conhecimentos, 5 (cinco) versarão sobre
conhecimentos gerais e 15 (quinze) sobre conhecimentos específicos para os cargos de
nível superior.
4.6.1 Das 20 (vinte) questões da prova de conhecimentos, 10 (dez) versarão sobre
conhecimentos gerais e 10 (dez) sobre conhecimentos específicos para os cargos
de nível médio e fundamental.
Para a realização da prova de conhecimentos, o candidato deverá utilizar caneta
esferográfica, de tinta azul ou preta. As questões serão respondidas em cartão-resposta,
que não será substituído em caso de erro do candidato.
O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 30(trinta) minutos de seu
início.
4.8.1 Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas
e retirar-se do local simultaneamente.
Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de
identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original, mencionada no
Requerimento de Inscrição.
4.9.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação
(somente o modelo novo, com foto).
4.9.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da
prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo,
deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, trinta dias.
4.9.3 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento,
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante,
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, nãoidentificáveis e/ou danificados.
4.9.4 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem
protocolo de documento.
4.9.5 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento
de identidade original, na forma definida no subitem 4.9.1, ou, excepcionalmente, o
documento previsto no subitem 4.9.2 deste Edital, não poderá fazer a prova e será
automaticamente eliminado do concurso.
No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao
conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.
Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.
Os candidatos poderão comparecer aos locais de prova com antecedência de 30 (trinta)
minutos em relação ao início da mesma. Será vedado o acesso ao local de prova ao
candidato que se apresentar após o seu início.
Durante a realização da prova de conhecimentos é vedada consulta a livros, revistas,
folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios de quaisquer
tipos e aparelhos celulares, ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob
pena de eliminação do candidato no concurso. Os telefones celulares, relógios e outros
equipamentos eletrônicos deverão ser entregues desligados aos fiscais da sala antes do
início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.
Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova objetiva de
Conhecimentos, nem a realização de prova fora do horário e local marcado pela FEPESE
para todos os candidatos.
Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):
a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta;
b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
5

4.16

4.17
4.18
4.19

d) cartão-resposta preenchido fora das especificações contidas no mesmo, ou seja,
preenchido com caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta, ou,
ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.
O candidato, ao encerrar a prova, e antes de se retirar do local de sua realização,
entregará ao fiscal de prova/sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de
prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do concurso.
A prova objetiva de conhecimentos será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
sendo, as notas expressas com 1 (uma) decimal, sem arredondamento.
Será considerado aprovado na prova objetiva de conhecimentos, o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 5,0 (cinco).
Ocorrendo empate na classificação, serão usados sucessivamente os seguintes critérios
de desempate:
a) maior idade;
b) maior número de acertos em questões de conhecimentos específicos;
c) maior número de acertos em questões de conhecimentos gerais.

5. DOS RECURSOS
5.1
Caberá recurso quanto à homologação da inscrição, do gabarito provisório e do resultado
final.
5.1.1 Os recursos deverão ser entregues e protocolizados pessoalmente pelo candidato
ou por seu procurador, conforme modelo do manual do candidato, no seguinte
endereço: FEPESE, Campus Prof. João David Ferreira Lima, da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis - SC, mediante
comprovação do pagamento da “Taxa de Recurso”, por intermédio do formulário
disponível no manual do candidato, acessível no endereço eletrônico:
http://smspmf.fepese.ufsc.br/, recolhida via boleto em qualquer banco até seu
vencimento, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), para todos os cargos.

6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
6.1
Delega-se competência à FEPESE para:
a) deferir e indeferir as inscrições dos candidatos;
b) emitir os documentos de confirmação de inscrições;
c) elaborar, aplicar, julgar, corrigir as provas escritas objetivas de conhecimento.
d) apreciar os recursos administrativos previstos neste Edital;
e) emitir relatórios de classificação dos candidatos;
f) prestar informações sobre o Processo Seletivo;
g) definir normas para aplicação das provas;
h) emitir o relatório final do Processo Seletivo;
i) Cobrar as taxas de inscrições e recursos.

7. DO FORO JUDICIAL
7.1
O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata este
edital é o da Comarca da Capital.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1
Este Processo Seletivo será válido por 1 (um) ano, a contar da data de publicação da
homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado, por igual período, por decisão do
Secretário Municipal de Saúde.
8.2
O gabarito da prova escrita objetiva de conhecimentos e o caderno das provas serão
divulgados no endereço eletrônico: http://smspmf.fepese.ufsc.br/.
8.3
Os candidatos aprovados neste concurso serão nomeados pela ordem decrescente de
classificação, respeitados os limites prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela
Lei Complementar Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
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8.4

Os casos não previstos no edital serão resolvidos, conjuntamente, pela FEPESE e pela
Comissão deste Processo Seletiva Público, composta por membros da Secretaria
Municipal de Saúde e da FEPESE.

Florianópolis (SC),31 de outubro de 2006.

João José Cândido da Silva
Secretário Municipal da Saúde
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ANEXO I - PROGRAMA
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
1 – MÉDICO DE FAMÍLIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A) PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Médico de Família, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta
de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B) PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
MÉDICO DE FAMÍLIA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa: Código da Ética Médica; Conhecimentos
gerais sobre: prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação);;
sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; responsabilidade do médico.
Indicadores de saúde pública; Portaria MS N° 648, de 28 de Março de 2006; Portaria MS N°
649, de 28 de Março de 2006; Portaria N° 650, de 28 de Março de 2006; Programa de Saúde
da Família, noções de medicina comunitária, noções de trabalho em equipe, noções de
administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, visitas
médicas domiciliares, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Clínica Cirúrgica. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes controle social;
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
2 VETERINÁRIO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A) PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Veterinário , a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
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B) PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
VETERINÁRIO a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Estatística Vital: Definições e conceitos; Levantamento
de dados; Estatísticas de morbilidade: Prevalência, Incidência; Proporções, coeficientes, Índices
utilizados em estudos de saúde; Coeficientes ou taxas de mortalidade, morbilidade e letalidade:
Gerais, Específicos, Bio Estatística Aplicada a Saúde Pública: Apuração e levantamento de
dados: Levantamento de dados; Identificação de tipos variáveis; Tabelas de freqüência;
Representação gráfica; Análise de distribuição de freqüências: Doenças Infecto Contagiosas de
Importância em Saúde Pública Veterinária: Determinadas por bactérias: Estreptocociases;
Tuberculose; Pasteurelose; Estafilococciases; Brucelose; Salmoneloses; Shigueloses; Febre
Maculosa; Vibriose; Leptospirose; Determinadas por vírus: Raiva; Encefalites equinas; Anemia
Infecciosa Eqüina; Aftosa; Influenza Aviária; Determinadas por protozoários: Leishmaniose;
Toxoplasmose; Tripanosmiase; Determinadas por Nematóides: Triquinelose; Ascaridíase;
Ancilostomíase; Determinadas por trematóides: Esquistossomoses; Cercarioses; Determinadas
por cestóides: Teníase; Cisticercoses; Equinococoses. Epidemiologia: Conceitos; Cadeia
Epidemiológica. Controle Sanitário de Alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem
alimentar; Profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Zoonoses: Conceituação e
classificação de zoonoses; Controle da raiva; Controle de roedores; Controle de vetores.
Controle de Produtos de Uso Médico Veterinário. Clínica e Cirúrgica Veterinárias. Sistema Único
de Saúde.
3 – ODONTÓLOGO – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF OU SAÚDE PÚBLICA.
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Odontólogo – Programa de Saúde da Família - PSF, a prova objetiva de
Conhecimentos Gerais será composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ODONTÓLOGO – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF a prova objetiva de
Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze) questões, a partir do seguinte
programa:
Conceitos; Materiais restauradores: Amálgama; Resinas compostas; Cimentos de ionômero de
vidro; Instrumentais; Materiais protetores; Diagnóstico e plano de tratamento; Métodos
preventivos; Oclusão: Ajuste oclusal; Movimentos oclusivos; Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica; Disfunção miofacial;
Restaurações preventivas: Selantes; Ionômero de vidro; Resinas compostas; Facetas estéticas;
Prótese adesiva: direta e indireta; Clareamento dental; Interrelação dentística/periodontia;
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas; Restaurações em amálgama;
Flúor: Mecanismo de ação do fl úor; Farmacocinética do flúor; Toxicologia.
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Semiologia: anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação e nomenclatura
das lesões bucais; lesões ulcerativas, vésico-bolhosas, brancas e enegrecidas, alterações
vasculares; semiologia das glândulas salivares e ossos maxilares, doenças infecciosas,
crescimentos teciduais de origem traumática, tumores benignos e malignos. Portaria MS N° 648,
de 28 de Março de 2006; Portaria MS N° 649, de 28 de Março de 2006; Portaria N° 650, de 28
de Março de 2006;Oclusão e articulação temporomandibular: anatomia funcional e biomecânica
do aparelho mastigatório; critérios para uma oclusão funcional normal; sinais, sintomas e
princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares. Dentística e materiais dentários:
princípios no tratamento da cárie; materiaisodontológicos para proteção do complexo dentina
polpa; estrutura e propriedades do amálgama de prata e das resinas compostas; confecção e
características dos preparos cavitários e das restaurações com amálgama de prata e resinas
compostas. Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais; diagnóstico
diferencial em periodontia; alterações crônicas: gengivite e periodontite; procedimentos básicos:
operatória periodontal: raspagem, alisamento e polimento dentário; higienização bucal;
manutenção e controle periódico. Radiologia: técnicas radiográficas intrabucais; métodos de
localização
radiográfica;
radiografias
panorâmicas;
anatomia
radiográfica
dentomaxilomandibular; princípios de interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das
alterações e lesões do órgão dentário, do periápice e do periodonto. Endodontia: métodos de
diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária; patologia pulpar, aspectos
microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e periapical; planejamento do tratamento
endodôntico; tratamento endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia
interna e abertura coronária; preparo do canal radicular; substâncias químicas auxiliares;
medicação intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia local em odontologia: técnicas de
anestesia odontológica; tipos, efeitos e indicações dos anestésicos locais utilizados em
odontologia; acidentes e complicações da anestesia local. Cirurgia: princípios de exodontia nãocomplicada e complicada; normas de conduta em dentes impactados; controle pós-operatório do
paciente; prevenção e tratamento das complicações das exodontias; princípios de tratamento e
prevenção das infecções odontogênicas;equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral
básica; noções sobre traumatologia. Biossegurança: a AIDS e a prática odontológica; risco de
infecção pelo HIV: doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico;
medidas de precaução padrão; condutas frente a acidentes profissionais; normas de
biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva: utilização tópica e sistêmica do
flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos, toxicológicos e clínicos;
considerações clínicas e laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados no esmalte;
tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras. Saúde pública. Odontopediatria

4 – ODONTÓLOGO – BUCO-MAXILO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Odontólogo – Buco-Maxilo, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ODONTÓLOGO – BUCO-MAXILO: a prova objetiva de Conhecimento Específico será
composta de 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Conceitos; Materiais restauradores: Amálgama; Resinas compostas; Cimentos de ionômero de
vidro; Instrumentais; Materiais protetores; Diagnóstico e plano de tratamento; Métodos
preventivos; Oclusão: Ajuste oclusal; Movimentos oclusivos; Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica; Disfunção miofacial;
Restaurações preventivas: Selantes; Ionômero de vidro; Resinas compostas; Facetas estéticas;
Prótese adesiva: direta e indireta; Clareamento dental; Interrelação dentística/periodontia;
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas; Restaurações em amálgama;
Flúor: Mecanismo de ação do fl úor; Farmacocinética do flúor; Toxicologia.
Anatomia: Ossos do crânio, músculos da cabeça e pescoço, vascularização e drenagem venosa
da cabeça e pescoço, nervos cranianos, anatomia aplicada à propagação das infecções
odontogênicas, articulação temporomandibular, anatomia aplicada à anestesia local.
Anestesiologia: Técnicas anestésicas de maxila e mandíbula, farmacologia dos anestésicos
locais, farmacologia dos vasoconstrictores, complicações locais e sistêmicas. Farmacologia:
Administração, absorção, biotransformação e eliminação dos medicamentos. Analgésicos,
antiinflamatórios, ansiolíticos, antibióticos. Patologia: Alterações de desenvolvimento da região
maxilofacial, alterações pulpares e periapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas,
patologia das glândulas salivares, hiperplasias e neoplasias benignas, neoplasias malignas,
cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos, desordens hematológicas e ósseas,
manifestações orais de doenças sistêmicas. Cirurgia: Pré e pós-operatório, exodontia, dentes
inclusos, complicações bucossinusais, diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas,
hemorragia e hemostasia, diagnóstico e tratamento das fraturas faciais, traumatismo dentoalveolar, traumatismo de tecidos moles, cirurgia da articulação têmporo-mandibular, cirurgia préprotética, cirurgia ortognática.

5 – ODONTÓLOGO – ENDODONTIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
Para o cargo de Odontólogo – Endodontia, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
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ODONTÓLOGO – ENDODONTIA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta
de 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Conceitos; Materiais restauradores: Amálgama; Resinas compostas; Cimentos de ionômero de
vidro; Instrumentais; Materiais protetores; Diagnóstico e plano de tratamento; Métodos
preventivos; Oclusão: Ajuste oclusal; Movimentos oclusivos; Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica; Disfunção miofacial;
Restaurações preventivas: Selantes; Ionômero de vidro; Resinas compostas; Facetas estéticas;
Prótese adesiva: direta e indireta; Clareamento dental; Interrelação dentística/periodontia;
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas; Restaurações em amálgama;
Flúor: Mecanismo de ação do fl úor; Farmacocinética do flúor; Toxicologia.
Estudo da anatomia topográfica e radiográfica e aspectos fundamentais da cirurgia de acesso
dos diferentes grupos dentais; tratamento endodôntico radical da polpa viva; tratamento da
polpa morta; Preparo químico e preparo cirúrgico do canal radicular; irrigação e aspiração final;
Substâncias químicas auxiliares da instrumentação; Medicação intracanal e sistêmica em
Endodontia; Obturação do sistema de canais radiculares; Etiopatogenia e diagnóstico das
alterações pulpares e periapicais; Tratamento dos casos de insucessos, retratamento e
tratamento das lesões periapicais refratárias; Preparo do canal radicular automatizado, Tipos de
instrumentação mecânica; Instrumentação com dispositivos automatizados; Tratamento
endodôntico de dentes permanentes jovens e traumatizados; Laser em Endodontia
6 – ODONTÓLOGO – PERIODONTIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Odontólogo – Periodontia, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ODONTÓLOGO – PERIODONTIA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta
de 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Conceitos; Materiais restauradores: Amálgama; Resinas compostas; Cimentos de ionômero de
vidro; Instrumentais; Materiais protetores; Diagnóstico e plano de tratamento; Métodos
preventivos; Oclusão: Ajuste oclusal; Movimentos oclusivos; Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica; Disfunção miofacial;
Restaurações preventivas: Selantes; Ionômero de vidro; Resinas compostas; Facetas estéticas;
Prótese adesiva: direta e indireta; Clareamento dental; Interrelação dentística/periodontia;
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas; Restaurações em amálgama;
Flúor: Mecanismo de ação do fl úor; Farmacocinética do flúor; Toxicologia.
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Anatomia, histologia e fisiologia dos tecidos periodontais; etiopatogenia das doenças
periodontais; classificação das doenças periodontais; fatores etiológicos determinante,
predisponentes e modificadores – locais e sistêmicos; imunologia das doenças periodontais;
exame clínico e radiográfico em periodontia, diagnóstico periodontal, plano de tratamento
periodontal, Procedimentos básicos periodontais (RAPCR, instrução e motivação a higiene
bucal, contenções provisórias, integração clínica, remoção de fatores iatrogênicos, desgastes
prévios, placa de mordida), Agentes químicos no controle do biofilme bacteriano, uso de
antibióticos em periodontia, reavaliação periodontal, oclusão e periodontia, planejamento
cirúrgico, (treinamento em mandíbula de porco), cirurgias a retalho, cirurgias muco-gengivais
(cirurgias plásticas periodontais), cirurgias ósseas, cirurgias regenerativas, correlação perioortodontia, perio-endodontia, perio-prótese, perio-implantodontia, medicina periodontal, doenças
sistêmicas com manifestações nos tecidos periodontais, urgências em periodontia, controle e
manutenção periodontal. Além das aulas teóricas, os alunos deverão apresentar seminários
sobre temas atuais e seminários de plano de tratamento de casos atendidos durante o curso.
7 – ODONTÓLOGO – PACIENTES ESPECIAIS
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Odontólogo – Paciente Especiais, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais
será composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ODONTÓLOGO – PACIENTES ESPECIAIS: a prova objetiva de Conhecimento Específico será
composta de 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Conceitos; Materiais restauradores: Amálgama; Resinas compostas; Cimentos de ionômero de
vidro; Instrumentais; Materiais protetores; Diagnóstico e plano de tratamento; Métodos
preventivos; Oclusão: Ajuste oclusal; Movimentos oclusivos; Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica; Disfunção miofacial;
Restaurações preventivas: Selantes; Ionômero de vidro; Resinas compostas; Facetas estéticas;
Prótese adesiva: direta e indireta; Clareamento dental; Interrelação dentística/periodontia;
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas; Restaurações em amálgama;
Flúor: Mecanismo de ação do fl úor; Farmacocinética do flúor; Toxicologia.
Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais; diagnóstico diferencial em
periodontia; alterações crônicas: gengivite e periodontite; procedimentos básicos: operatória
periodontal: raspagem, alisamento e polimento dentário; higienização bucal; manutenção e
controle periódico. Radiologia: técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização
radiográfica; radiografias panorâmicas; anatomia radiográfica dentomaxilomandibular; princípios
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de interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das alterações e lesões do órgão dentário,
do periápice e do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico; tratamento conservador da
polpa dentária; patologia pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e
periapical; planejamento do tratamento endodôntico; tratamento endodôntico em dentes com
polpa viva e polpa morta; morfologia interna e abertura coronária; preparo do canal radicular;
substâncias químicas auxiliares; medicação intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia
local em odontologia: técnicas de anestesia odontológica; tipos, efeitos e indicações dos
anestésicos locais utilizados em odontologia; acidentes e complicações da anestesia local.
Cirurgia: princípios de exodontia não-complicada e complicada; normas de conduta em dentes
impactados; controle pós-operatório do paciente; prevenção e tratamento das complicações das
exodontias; princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas;equipamentos e
instrumentos usados em cirurgia oral básica; noções sobre traumatologia. Biossegurança: a
AIDS e a prática odontológica; risco de infecção pelo HIV: doenças passíveis de transmissão
durante o tratamento odontológico; medidas de precaução padrão; condutas frente a acidentes
profissionais; normas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva:
utilização tópica e sistêmica do flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos,
toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e laboratoriais sobre a reatividade de compostos
fluoretados no esmalte; tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras. Saúde pública.
Odontopediatria.
8 – PSIQUIATRA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Psiquiatra, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
PSIQUIATRA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos.
Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias,
manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e
tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito,
conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica:
psicofarmacoterapia - classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e
indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações
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principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidadepsicopática: conceito,
abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais
evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde
Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria
“Democrática”. Código de Ética médica. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual,
medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos
sanitários e enfoque estratégico.
9 – TRAUMATO-ORTOPEDIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Traumato- Ortopedia, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta
de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
TRAUMATO ORTOPEDIA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Traumatologia: fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura
do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e
ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do fêmur,
fratura do ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da
extremidade distal do úmero, luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação
da monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smith, luxação do
carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana,
ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia
em ortopedia e traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia.
Ressonância Nuclear Magnética, Ultra-sonografia do sistema osteoarticular. Anatomia do
sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso,
traumatologia e anomalias congênitas. Código de Ética Médica. Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores
de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
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10 – OFTALMOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Oftalmologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
OFTALMOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Correção cirúrgica das afecções palpebrais. Cirurgia da
conjuntiva. Cirurgia da córnea. Cirurgia da órbita. Traumatismos oculares. Anomalias da
refração. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções do trato uveal. Manifestações
oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas.
Afecções do cristalino. Tumores oculares. Afecções das pálpebras. Afecções da órbita.
Afecções das vias lacrimais. Prevenção da cegueira. Fundo de olho: normal; na retinopatia
hipertensiva; na retinopatia diabética. Queimaduras oculares. Urgências em oftalmologia.
Glaucoma. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico.
11 – CARDIOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Cardiologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
CARDIOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular.
Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica,
ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico
e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas:
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e
tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva.
Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução.
Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do
pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e
aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. Código de Ética médica. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
12 – OTORRINOLARINGOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Otorrinolaringologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.

B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
OTORRINOLARINGOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de
15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
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Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Fossas nasais e cavidades paranasais: anatomia, fisiologia e propedêutica de nariz e seios
paranasais. Endoscopia nasosinusal; rinites agudas e crônicas; alterações vasomotoras das
rinites e rinopatias; rinites específicas e alergia nasal; sangramento nasal; epistaxes;
deformidades do septo nasal; cirurgia do septo nasal; tumores benignos e malignos do nariz;
sinusites agudas e crônicas; complicações das sinusites; faringe: anatomia e fisiologia do faringe
(rino, oro e hipofaringe); amigdalites agudas; doenças crônicas de amígdalas e adenóides;
tumores benignos e malignos do faringe; laringe; anatomia e fisiologia; propedêutica; diagnóstico
de alterações laríngeas; paralisias do laringe; tumores malignos e benignos do laringe;
Microcirurgia do laringe: técnicas e indicações traqueostomia: indicações; ouvidos: anatomia e
fisiologia da audição; anatomia e fisiologia vestibulares; Semiologia: audimetria, timpanometria,
eletronistagmografia; BERA (audiometria de tronco cerebral), disacusias, classificação; otites
externas e outras alterações do ouvido externo; otites médias agudas; otites médias crônicas;
otite serosa; cirurgia da otite média crônica e do colesteatoma; complicações das otites médias
agudas e crônicas; paralisia facial otogênica; trauma e fraturas do osso temporal; tumores do
nervo acústico-vestibular; surdez neurosensorial; surdez súbita; otosclerose e cirurgia para
otosclerose; surdez congênita; Saúde Pública; Ética Médica; Sistema Único de Saúde - SUS
(fundamentos, diretrizes e financiamentos).
13 – NEUROLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Neurologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
NEUROLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais. Hipertensão
intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares.
Neuropatias periféricas. Demências. Doenças Congênitas. Algias e Cefaléias. Princípios gerais
da Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. Sono normal e
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seus distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências. Organização dos serviços de saúde no
Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde.
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação
atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos
sanitários e enfoque estratégico.
14 – DERMATOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Dermatologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
DERMATOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Anatomia e fisiologia da pele normal. Fisiopatologia cutânea. Semiologia e métodos
complementares. Dermatoses alérgicas. Dermatoses eritêmato-descamativas. Dermatoses
vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e
micobacterioses. Doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas.
Dermatozoonoses e leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes químicos e físicos.
Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores benignos e cistos. Tumores malignos. Distúrbios
dos anexos (glândulas, pelos e unhas) Afecções das mucosas e semimucosas. Terapêutica
medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica. Código de Ética médica. Organização
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle
social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
15 – PNEUMOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Pneumologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
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LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
PNEUMOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Asma: Definição. Epidemiologia. Patologia. Patogenia. Diagnóstico. Tratamento. Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica: Definição. Epidemiologia. Fisiopatologia. Diagnóstico. Tratamento.
Pneumonias: Etiopatogenia. Epidemiologia. Diagnóstico. Tratamento. Critérios de Fine.
Diagnósticos diferenciais. Tosse Crônica: Definição. Diagnósticos. Roteiro de diagnóstico e
tratamento. Tuberculose: Epidemiologia. Etiologia. Métodos diagnósticos. Diagnóstico.
Tratamento. Procura de casos. Prevenção. Biossegurança. Pneumopatias Intersticiais:
Diagnósticos diferenciais. Métodos diagnósticos. Tratamento. Tromboembolismo Pulmonar:
Epidemiologia. Fisiopatologia. Diagnóstico. Métodos Diagnósticos. Tratamento e prevenção.
Influenza: Epidemiologia. Quadro clinico. Diagnóstico. Tratamento. Prevenção. Pneumologia
Pediátrica: Fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias.
Supurações Pulmonares: Bronquectasias. Abcesso Pulmonar primário e secundário.
Sarcoidose: Etiopatogenia. Diagnóstico. Tratamento. Pneumoconioses: Definição. Classificação.
Diagnóstico. Tratamento. Provas de Função Pulmonar / Gasometria: Interpretação de
resultados. Derrames Pleurais: Definição. Diagnósticos Diferenciais. Métodos diagnósticos.
Tratamento. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico.
16 – UROLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Urologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
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B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
UROLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e genital. Traumatismo urogenital. Tumores
renais. Tumores de próstata. Tumores de bexiga. Tumores da supra-renal. Tumores do
Uroepitálio alto. Tumores de testículo. Tumores de pênis. Litíase Urinária. Infecções Urinárias.
Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade Masculina. Disfunção Erétil.
Urologia Feminina. Uroneurologia. Endourologia e Cirurgia Videolaparoscópica. Doenças
Sexualmente Transmissíveis.
17 – GASTROENTEROLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Gastroenterologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta
de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
GASTROENTEROLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa:

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites.
Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero-peptica. Helycobacter pylori e
doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago ( benignos e malignos). Má absorção
intestinal. Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado.
Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo
digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos
do pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas.
Hepatite crônicas. Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia.
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Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do
tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais.
18 – ENDOCRINOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Endocrinologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de
5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ENDOCRINOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Hipotálamo-hiófise: regulação de secreção neuroendócrina. Doenças neuroendócrinas. Adenohipófise: fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Tumores hipofisários
secretantes e não secretantes. Síndrome de sela vazia. Hipopituitarismo parcial e total.
Neurohipófise: fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Diabetes insipidus.
Prolactinomas. Tiróide: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Hipotiroidismo.
Hipertirodismo. Tiroidites. Neoplasias. Bócio. Paratiróide: fisiologia, patologia, provas de função
e tratamento. Paratormônio e Calcitonina. Hipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo.
Hipercalcemias. Raquitismo e Osteomalácia. Outras doenças osteo-metabólicas. Adrenal:
fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Doenças da córtex e medular: hipo e
hiperfunção e tumores. Gônadas: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento.
Desordens da diferenciação sexual. Desordens endócrino-ovarianas. Desordens endócrinotesticulares. Ginecomastia. Hormônios gastro-intestinais: fisiologia. Pâncreas: fisiologia,
patologia, provas de função e tratamento. Diabetes mellitus. Hipoglicemias. Dislipidemias:
fisiologia do metabolismo lipídico, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Obesidade:
fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Erros inatos do metabolismo: fisiologia,
patologia, diagnóstico e tratamento. Código de Ética médica. Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores
de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
19 – REUMATOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
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A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Reumatologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E suas alterações. - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
REUMATOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Doenças Reumáticas:

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Introdução e Classificação. Etiopatogenia: Avaliação do Paciente Reumático: Anamnese e
Exame Físico, Laboratório, Imunologia, Síndromes Dolorosas Regionais e Sistêmicas: Coluna
Cervical e Lombar, Ombro, Cotovelo, Punho e Mão, Quadril, Joelho, Tornozelo e Pé,
Fibromialgia; Doenças Degenerativas e Metabólicas: Osteoartrite. Artrites Microcristalinas.
Doenças Osteometabólicas. Osteoporose; Doenças Inflamatórias do tecido Conjuntivo: Artrite
Reumatóide, Espondiloartropatias. Lupus Eritematoso Sistêmico, Esclerose Sistêmica.
Dermatopolimiosite. Vasculites. Febre Reumática. Síndrome de Sjogren. Artrite Reumatóide
Juvenil; Artropatias Infeciosas: Artrites Piogênicas. Artrites Específicas. Artropatias Reacionais;
Aspectos Psicossociais: Aspectos Psicossociais das Doenças Reumáticas; Tratamento das
Doenças Reumáticas: Antiinflamatórios Não-Hormonais, Corticoesteróides, Drogas de Ação
Lenta. Imunoterapia, Reabilitação; Ética Médica; Sistema Único de Saúde - SUS
20 – CIRURGIA GERAL
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Cirurgia Geral, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
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CIRUGIA GERAL: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
CIRURGIA GERAL: Código da Ética Médica; Conhecimentos gerais sobre: prontuário do
paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); sigilo médico e segredo
profissional; remoção de paciente; responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública;
Portaria MS N° 648, de 28 de Março de 2006; Portaria MS N° 649, de 28 de Março de 2006;
Portaria N° 650, de 28 de Março de 2006; Conhecimentos em cirurgia; Conhecimento em
atendimentos de urgência e emergência; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária.

21 – CLINICA MÉDICA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Clínica Médica, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
CLÍNICA MÉDICA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
CLÍNICA MÉDICA: Conhecimentos gerais sobre: prontuário do paciente; transferência de
paciente; atestado médico (legislação); sigilo médico e segredo profissional; remoção de
paciente; responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública; Portaria MS N° 648, de 28
de Março de 2006; Portaria MS N° 649, de 28 de Março de 2006; Portaria N° 650, de 28 de
Março de 2006; Conhecimentos em clinica médica; Conhecimento em atendimento de urgências
e emergências; Semiologia médica; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento.
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22 – ANGIOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Angiologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ANGIOLOGIA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
O exame clínico do paciente vascular. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças
vasculares. Angiografias. Insuficiência arterial crônica das extremidades. Vasculites na prática
angiológica. Arteriopatias vasomotoras. Aneurismas. Síndromes do desfiladeiro cervical.
Insuficiência vascular cerebral extra-craneana. . Insuficiência vascular visceral. Impotência
sexual por vasculopatia. Hipertensão renovascular. Doença tromboembõlica venosa. Varizes
dos membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfangite e erisipela. Linfedemas.
Úlceras de perna. Angiodisplasias. Emergências vasculares; oclusões agudas e traumas.
Terapêutica anticoagulanio, fibrnolítica e antiplaquetária. Terapêutica hemorreológica. Física e
proteção radiológica.

23– PEDIATRA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Pediatra, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5 (cinco)
questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
PEDIATRA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
MÉDICO PEDIATRA: Código da Ética Médica; Conhecimentos gerais sobre: prontuário do
paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação);; sigilo médico e segredo
profissional; remoção de paciente; responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública;
Portaria MS N° 648, de 28 de Março de 2006; Portaria MS N° 649, de 28 de Março de 2006;
Portaria N° 650, de 28 de Março de 2006; Conhecimentos em pediatria, com nível de
complexidade exigido ao pediatra geral; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema
Único de Saúde – princípios e diretrizes e controle social; Indicadores de saúde. Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual,
medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos
sanitários e enfoque estratégico.

24– HEMATOLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Hematologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
HEMATOLOGIA : a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Código de Ética Médica; Conhecimentos Gerais sobre: prontuário do paciente; transferência de
paciente; Atestado médico (legislação); Informações às famílias de paciente falecido;
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Intercorrência na ausência do médico assistente; Sigilo médico e segredo profissional; Remoção
de paciente; Responsabilidade do médico. Abordagem de pacientes com manifestações clínicas
freqëntes em doenças hematológicas; Paciente com anemia (por insuficiência da medula óssea,
megaloblástica, ferropriva, hemolíticas, deficiências enzimáticas); Paciente com esplenomegalia,
linfonodomegalia, com manifestações hemorrágicas; Paciente com eritrocitose: policitemia
secundária e policitemia Vera. Abordagem de pacientes com doenças neoplásicas
hemtológicas: leucemia, síndromes mielodisplásicas, doenças mieloproliferativas, doenças
linfoproliferativas malignas, distúrbios dos plasmócitos e doenças correlatas. Abordagem de
pacientes com defeitos da hemostásia: defeitos de coagulação sanguínea, tromboses.
Realização de procedimentos para diagnósticos de doenças hematológicas: hemograma,
mielograma, biópsia da medula óssea. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual,
medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos
sanitários e enfoque estratégico.
25 – NEFROLOGIA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Neufrologista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
NEFROLOGIA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle
de infecções hospitalares.
Provas de função renal. Equilíbrio Hidroeletrolítico: Equilíbrio do sódio; Equilíbrio da água;
Equilíbrio do potássio; Metabolismo do cálcio; Metabolismo do magnésio; Plano de reposição
hidroeletrolítica. Equilíbrio ácidobásico: Aspectos fisiológicos; Aspectos clínicos; Aspectos
Laboratoriais; plano de correção de distúrbios ácido-básicos. Sídromes renais: o rim da doença
sistêmica hipertensiva; Síndrome nefrítica; Síndrome nefrótica; Infecções urinárias; Insuficiência
renal e aguda; Insuficiência renal crônica; Nefropatias congênitas; O rim nas doenças
sistêmicas; Nefropatia tóxica.Procedimentos dialíticos: Acesso vascular para hemodiálise;
Anticoagulação; Indicações de diálise peritoneal e Hemodiálise; Complicações da diálise
peritoneal e hemodiálise. Evolução dos pacientes em diálise: problemas clínicos; Anestesia e
uso de drogas em pacientes com insuficiência renal crônica e aguda em tratamento dialítico.
Transplante renal: Preparação do receptor; Preparação do doador; Imunossupressão no
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transplante renal; Controle clínico do receptor pós-transplante; Complicações clínicas; Saúde
Pública; Ética Médica; Sistema Único de Saúde - SUS (fundamentos, diretrizes e
financiamentos);
26– ENFERMEIRO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Enfermeiro, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ENFERMEIRO: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986,
alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. Código de Ética de Enfermagem
[Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº 195/97. Direitos da criança e do
adolescente. Políticas de Saúde/Ministério da Saúde: Iniciativa Hospital Amigo da Criança,
Maternidade Segura, Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento. Anatomia e
fisiologia dos órgãos e sistemas. Noções de microbiologia e parasitologia. Fundamentos de
enfermagem: assepsia hospitalar, sinais vitais, terapêutica medicamentosa, sondagens,
curativo, oxigenioterapia, alimentação, glicosúria, coleta de material para exames laboratoriais
em pediatria, métodos de esterilização e desinfecção, precauções universais. Avaliação do
crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Assistência de Enfermagem às
doenças prevalentes na infância: afecções respiratórias, afecções de pele, desidratação,
desnutrição, verminose, doenças meningocócicas. Assistência de enfermagem è criança e
adolescente portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais.
Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores de diabetes Mellitus. Assistência
de enfermagem à criança e adolescente portadores do vírus Hiv/Aids. Assistência de
Enfermagem à criança e adolescente nas urgências e emergências: parada cárdio respiratórias,
acidentes na infância, traumatismos, afogamento, queimaduras, intoxicações, convulsão,
mordeduras, hemorragias, maus tratos. Doenças infecciosas imunopreviníveis: sarampo,
poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. Assistência
de Enfermagem nas ações de vigilância epidemiológica: imunização - esquema básico
recomendado pelo Ministério da Saúde - Rede de Frio; ações de prevenção e controle:
notificação compulsória, investigação epidemiológica. Assistência de Enfermagem à saúde da
mulher adolescente, com ênfase a : prevenção e controle de câncer cérvico- uterino; doenças
sexualmente transmissíveis e Aids; gravidez, parto e puerpério, aleitamento materno;
planejamento familiar - anti-concepção, direitos reprodutivos. Consulta de enfermagem pré-natal
e pediátrica. Indicadores de saúde pública; Portaria MS N° 648, de 28 de Março de 2006;
Portaria MS N° 649, de 28 de Março de 2006; Portaria N° 650, de 28 de Março de 2006;
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Programa de Saúde da Família, noções de trabalho em equipe, noções de administração e
planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, visitas domiciliares.
27 – PSICÓLOGO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Psicólogo, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
PSICÓLOGO: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:Comportamento Humano: - Origem e desenvolvimento
inicial do comportamento - Comportamento Operante Humano - Comportamento Verbal Comportamento Social - Comportamento governado por regras. Seleção e orientação
profissional: Orientação educacional e profissional - Propósitos e princípios gerais da orientação
- Análise das oportunidades - Conhecimento do indivíduo que se orienta - Aconselhamento Psicologia experimental: Visão geral da experimentação - O problema - A hipótese - O plano
experimental - O planejamento experimental - Controle experimental - Variáveis independentes
e dependentes - As bases lógicas da inferência experimental - Generalização, explicação e
predição em experimentação. Psicologia clínica: Diagnóstico de distúrbios neuróticos:
desenvolvimento da conduta normal e patológica, distúrbios de conduta evolutivos e neuróticos
da criança, distúrbios do sono, da alimentação, da motricidade, da sociabilidade, da
sexualidade, da escolaridade, dos hábitos e das manipulações, da birra, do ciúme, do medo e
da ansiedade. - Diagnóstico dos distúrbios psicossomáticos: classificação dos distúrbios
psicossomáticos; terapêuticas acessórias nos distúrbios psicossomáticos. Diagnóstico dos
distúrbios psiquiátricos: crianças oligofrênica, epilética, psicótica e delinqüente; terapêutica
psico-pedagógica. Psicologia educacional: Desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, da
linguagem, moral - Aprendizagem e problemas de aprendizagem. - Interação social
(professor/aluno e adulto/criança). - Motivação e emoção. Psicologia social: Percepção social. Dependência e interdependência. - Agressão, violência e altruísmo. - Atitude, formação das
atitudes e mudanças das atitudes. - Tomada de decisão, processos grupais, socialização,
identidade. Fundamentos de Psicologia Social e de Psicologia Comunitária. Atendimento
psicológico e trabalho comunitário. Psocologia Social e Cidadania. Psicologia Social e
Comunitária e o atendimento psicológico às crianças e aos adolescentes. Psicologia e práticas
sociais. O campo da atenção psicossocial. A psicologia da saúde - fundamentos e práticas. O
lugar da Saúde Mental na Saúde. Atenção psicológica a crianças e adolescentes. Atenção
psicológica ao uso de drogas.
28 – FARMACEUTICO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
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A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Farmacêutico, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
FARMACÊUTICO: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Organização de Almoxarifados, avaliação da área
física e condições adequadas de armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e
material de consumo. Padronização dos itens de consumo. Sistema de compra. Sistema de
dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema de distribuição de
medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica,
Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico.
Educação em saúde - noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da Farmácia
Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Programação e estimativas de
necessidade de medicamento. Noções básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e
terapêutica. Serviços/centros de informação de medicamentos. Farmacovigilância e
farmacoepidemiologia. A Farmácia Hospitalar no controle de infecção hospitalar.
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição parenteral e
manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos - métodos
físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Boas Práticas de Fabricação de
Produtos Farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico-hospitalar. Garantia de
qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema Único de
Saúde - SUS. Ética Profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único
de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação
e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e
controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e
enfoque estratégico.
29 – FISIOTERAPEUTA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Fisioterapeuta, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
FISIOTERAPEUTA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos.
Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho Interdisciplinar em Saúde,
Fisioterapia nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças infectocontagiosas e
crônicodegenerativas. Fisioterapia em: Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia,
Reumatologia, Queimados, Cardiologia e Angiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e
Geriatria e em UTI Adulto e Infantil. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Ética
Profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico.
30 – FONOAUDIÓLOGO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Fonoaudiólogo, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
FONOAUDIÓLOGO: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa: Conhecimento em Anatomia e Fisiologia
(pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da Audição. Patologia
do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação:
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral),
Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico.Lingüística
Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo.
Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psico-sociais dos
indivíduos considerados excepcionais. Classificação das excepcionalidades: mental, visual,
auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento
da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental
(Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de
aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem
Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias
psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e
Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas,
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Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição
Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis. A instituição e a equipe
multi e interdisciplinar. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde –
princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico.
31– ASSISTENTE SOCIAL
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Assistente Social, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de
5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ASSISTENTE SOCIAL: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa: Política Nacional de Assistência Social; SUAS
- Sistema Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social);
Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da
Criança e do Adolescente; Código de Ética Profissional do Assistente Social (Lei Federal nº
8668/93)***;Programas Governamentais de Transferência de Renda.Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores
de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
32 – NUTRICIONISTA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Nutricionista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
NUTRICIONISTA: Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização,
execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de
gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de
conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica
Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolipticas, seleção,
conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos,
parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em
pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal:
conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da
alimentação. Nutrientes: definação, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão,
absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de
baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e
Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças
nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais.
Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública.
Avaliação nutricional. Epidemologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados
nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais
nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta
normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo
e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética profissional.
Legislação do Sistema Único de Saúde -SUS. Organização dos serviços de saúde no Brasil:
Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual,
medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos
sanitários e enfoque estratégico.
33 – ADMINISTRADOR
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Administrador, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
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ADMINISTRADOR: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Para o cargo de Administrador, a prova objetiva de
Conhecimentos Gerais será composta de 5 (cinco) questões, a partir do seguinte programa:
Processos de tomada de decisão. Técnicas de análise e planejamento financeiro e
administração docapital de giro. Sistemas de Informações Gerenciais. Técnicas de gestão de
qualidade; matemática financeira. Projetos de estudo e preparo para financiamento. Estrutura e
interpretação de Balanços. Sistemas de suprimentos. Controle de Materiais. Elaboração de
Orçamento. Auditoria Interna. Implantação de métodos e processos. técnicas de treinamento e
desenvolvimento de pessoas e carreiras. Ética profissional. Planejamento estratégico.
34– ECONOMISTA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Economista, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
ECONOMISTA: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Análise financeira de balanços: elementos
fundamentais para análise das demonstrações financeiras; análise através de índices e modelos
de avaliação de empresas; Análise microeconômica e Economia Industrial: oferta e demanda da
firma; estruturas de mercado; concentração industrial e crescimento da firma; Análise
macroeconômica: equilíbrio nos mercados de bens e monetário; inflação e desemprego;
macroeconomia aberta; Economia monetária e financeira: oferta e demanda de moeda;
instrumentos de política monetária sistema financeiro brasileiro; Estatística econômica: medidas
de posição e variabilidade; distribuição de probabilidade; estimação; análise de regressão e o
método de mínimos quadrados ordinários; Economia brasileira: a industrialização pós-2ª. Guerra
Mundial; a experiência brasileira de planejamento; a crise dos anos 1980; abertura comercial e
liberalização financeira dos anos 1990; Mercado financeiro: mercado monetário e bancário;
taxas de juros do mercado financeiro brasileiro; mercado de credito; mercado de cambio;
produtos do mercado financeiro brasileiro; Matemática financeira e análise de investimentos:
capitalização simples e composta; taxa de desconto; taxa real de juros; fluxo de caixa; calculo
do valor presente e taxa interna de retorno; sistemas de amortização; análise de alternativas
múltiplas de investimento; financiamentos bancários; Análise de viabilidade de projetos: análise
econômicofinanceira de projetos; planejamento de projetos; estudo de mercado; Mercado de
capitais: mercado a vista de ações (primário e secundário); abertura de capital; avaliação de
ações; modelos de precificação de ativos e avaliação de riscos; derivativos; Análise da
conjuntura econômica e financeira brasileira: análise dos principais indexadores econômicofinanceiros; análise de política fiscal e monetária no Brasil. Administração financeira: análise e
planejamento financeiro; custo e estrutura de capital.
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35 – CONTADOR
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES
Para o cargo de Contador, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 5
(cinco) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 2 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 3 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 15 QUESTÕES
CONTADOR: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa: Conceitos gerais de contabilidade. Princípios e
Convenções contábeis. Patrimônio. Plano de contas. Escrituração. Operações com mercadorias.
Operações envolvendo ativo permanente. Operações envolvendo contas de resultado.
Operações Financeiras. Provisões e reservas. Critérios de avaliação de estoques.
Demonstrações financeiras. Contabilidade de custos. Sistemas de custos. Classificação. Rateio.
Custo departamental e custo padrão. Custo integrado. Análise de balanços. Escritura das
demonstrações contábeis. Padronização das demonstrações. Análise horizontal. Análise
vertical, análise através dos índices – liquidez, endividamento, rentabilidade. Cálculo e
atualização de valores judiciais. Cálculo e atualização de valores trabalhistas. Conhecimentos
em contabilidade pública.

ANEXO I - PROGRAMA
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
36 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES
Para o cargo de Técnico em Enfermagem a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 10 (dez) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 3 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 4 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA - 3 questões: Ferramentas e aplicação de
informática. Softwares (sistema operacional, planilhas eletrônicas, editor de texto). Conceitos de
hardware e Redes de computadores.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 10 QUESTÕES
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta de
10 (dez) questões, a partir do seguinte programa:Conhecimentos de biosegurança. Código de
Ética profissional. Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e aparelhos do corpo humano.
Técnica de coleta de materiais para exames laboratoriais( fezes, urina, sangue, catarro). Rotina,
funcionamento de centro de esterilização de materiais e técnica e preparo para esterilização e
desinfecção de materiais. Técnica de administração de sangue e hemoderivados. Técnica de
administração e infusão de medicamentos. Noções de efeitos colaterais e adversos de
medicamentos. fundamentos e técnicas de enfermagem. (sinais vitais; antropometria; técnicas
de restrições de pacientes; bandagens; cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação:
drogas, soluções, cuidados, efeitos colaterais, técnicas preparo e administração; cuidados de
enfermagem nos atendimentos de urgência: hemorragia, ferimento choque, queimaduras,
parada cardio54 respiratória, envenenamento e mordeduras de animais, fraturas, luxações,
perda de consciência; transporte de acidentados; pacientes psiquiátricos; desmaios). Rotina de
imunização (calendário básico de vacina). Noções de vigilância epidemiológica e sanitária.
37– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES
Para o cargo de Assistente Administrativo, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 10 (dez) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 3 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 4 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA - 3 questões: Ferramentas e aplicação de
informática. Softwares (sistema operacional, planilhas eletrônicas, editor de texto). Conceitos de
hardware e Redes de computadores.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 10 QUESTÕES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: a prova objetiva de Conhecimento Específico será composta
de 10 (dez) questões, a partir do seguinte programa:Noções de redação oficial. Noções de
rotinas administrativas ambulatoriais (controles de estoques de medicamentos, registro e
controle de atestados médicos, etc.); Organização de arquivos e fichários, Noções básicas de
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manuseio de agendas para marcação de consultas e preenchimento de fichas. Operação de
equipamentos de escritório: atendimento ao telefone, operação básica de centrais telefônicas,
envio e recebimento de documentos por fac-símile, operação fundamental de copiadora (xerox).
Qualidade em prestação de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; fatores
que determinam a qualidade de um serviço; normalização técnica e qualidade; qualidade no
atendimento ao público interno e externo; comunicação e relações públicas.

ANEXO I - PROGRAMA
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMNTAL
38 – ATENDENTE DE CONSUTÓRIO DENTÁRIO
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
A - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS –10 QUESTÕES
Para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais
será composta de 10(dez) questões, a partir do seguinte programa:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. E suas alterações - 3 questões: Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. – 4 questões: Divulga o Pacto pela
Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA - 3 questões: Ferramentas e aplicação de
informática. Softwares (sistema operacional, planilhas eletrônicas, editor de texto). Conceitos de
hardware e Redes de computadores.
B - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 10 QUESTÕES
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: a prova objetiva de Conhecimento Específico
será composta de 10 (dez) questões, a partir do seguinte programa: Noções sobre anatomia e
fisiologia do corpo humano. Anatomia das unidades dentárias. Funcionamento geral do
consultório: organização de arquivos e fichários, atribuições e funções; noções básicas de
manuseio de agendas para marcação de consultas e preenchimento de fichas. Materiais
dentários; radiologia odontológica: técnicas de revelação; isolamento do campo operatório;
instrumental odontológico; biossegurança; métodos de utilização do Flúor tópico; técnicas de
higienização bucal; métodos para limitar a propagação de microorganismos, controle da
infecção.
39 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES
Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será
composta de 20 (vinte) questões, a partir do seguinte programa:
PORTUGUÊS – 10 questões: Português: – Divisão Silábica, Sinais de Pontuação, Fonemas,
Letras, Dígrafos, Encontro vocálico.
MATEMÁTICA – 10 questões: Conjunto (Leitura dos números naturais), Operações com
Números Naturais, Operações com Números Fracionários.
40 – MOTORISTA
PROVA OBJETIVA COM 20 QUESTÕES, DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES
Para o cargo de Motorista a prova objetiva de Conhecimentos Gerais será composta de 10 (dez)
questões, a partir do seguinte programa:
PORTUGUÊS – 5 questões: Português: – Divisão Silábica, Sinais de Pontuação, Fonemas,
Letras, Dígrafos, Encontro vocálico.
MATEMÁTICA – 5 questões: Conjunto (Leitura dos números naturais), Operações com
Números Naturais, Operações com Números Fracionários,
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÔES
MOTORISTA 10 questões
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação: 01 - Normas Gerais de
Circulação e Conduta; 02 - Regras de Preferência; 03 - Conversões; 04 -Dos Pedestres e
Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; 2.3.2 – LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO:
01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação dos Veículos;
04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos Documentos de
Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e Processo
Administrativo; 10 - Das Infrações; 2.3.3 – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização de
Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; 2.3.4 – DIREÇÃO DEFENSIVA: 01
- Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 2.3.5
– PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias;
04 - Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; 2.3.6 – NOÇÕES DE
MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 03 - Sistema de Direção
e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. 2.3.7 – CONHECIMENTOS GERAIS DO
VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios;
10 - Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico.
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