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ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI – SP 

ADITIVO 002/2018 AO EDITAL 001/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Brodowski, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 

Martim Moreira, nº 142, CEP: 14340-000, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal JOSÉ LUIZ PEREZ, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o 2º Aditivo ao Edital 001/2018 MANUAL DO CANDIDATO: 

 

Artigo 1º - Fica retificado o ANEXO I - QUADRO GERAL DE VAGAS E VENCIMENTOS:  
 

Cód. Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Requisito Escolaridade Salário Ref. Lei do Cargo 

Vagas 

Ampla 

Concorr

ência 

03 
Agente 

Saneamento 
40 horas Ensino Médio Completo 

R$ 1.161,05 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

Ref. 4 
Lei 1281/95 e LC 

113/08 
CR 

10 
Auxiliar de 

Campo 
40 horas 

Ensino Fundamental  

Completo 

R$ 1.161,05 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

Ref. 2 

Lei 1281/95; Lei 

1518/99; LC 087/05 

e LC 205/12 

CR 

24 
Coordenador 

Pedagógico 
25 horas 

Curso superior com 

Licenciatura plena 

em Pedagogia, e ter 

no mínimo 05 

(cinco) anos de 

exercício docente. 

R$ 1.807,66 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.IX 

F1 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 116/08 

CR 
R$ 1.988,42 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.IX 

F2 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 116/08 

R$ 2.187,27 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.IX 

F3 N.I – 

licenciatu

ra plena e 

doutorad

o 

LC 116/08 

29 
Diretor de 

Escola 
40 horas 

Licenciatura plena 

em pedagogia ou 

Pós Graduação com 

carga horária 

mínima de 360 

horas em nível de 

Especialização na 

área de formação de 

Especialista em 

Educação (Gestão 

Escolar); ou 

R$ 4.415,98 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.XI

V F1 N.I 
LC 234/15 3 
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Mestrado ou 

Doutorado na área 

de Educação, desde 

que guardem estreito 

vínculo de origem 

pragmática com a 

natureza da 

atividade do cargo 

(Gestão Escolar), e 

ter no mínimo 8 

(oito) anos de 

exercício docente e 

de 05 (cinco) anos 

de exercício de 

atividade de suporte 

pedagógico. 

54 
PEB I Ensino 

Fundamental 
30 horas 

Curso de 

Habilitação para o 

Magistério (Ensino 

Médio), 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia com 

habilitação para o 

exercício do 

Magistério nas 

séries/anos iniciais 

do Ensino. 

 

 

 
 

R$ 1.649,78 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.III 

F1 N.1 - 

MAGIST

ÉRIO 

LC 116/08 

19 + 1* 

R$ 1.814,76 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.III 

F2 N.1 - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 116/08 

R$ 1.996,23 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

 

TAB.III 

F3 N.1 - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 116/08 

R$ 2.195,86 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.III 

F4 N.1 - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 116/08 

55 

Pedagogo 

 

 

 

 

 

 

 

25 horas 

Curso superior com 

Licenciatura plena 

em Pedagogia, e ter 

no mínimo 05 

(cinco) anos de 

exercício docente 

e/ou de 03 (três) 

anos de exercício de 

atividade de suporte 

pedagógico. 

R$ 1.822,75 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.XI 

F1 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 116/08 

CR 

R$ 2.005,03 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

 

TAB.XI 

F2 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 116/08 
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R$ 2.205,53 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.XI 

F3 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 116/08 

58 

Professor 

Educação 

Básica II - 

Português 

20 horas 

Curso de nível 

superior com 

licenciatura plena e 

habilitação 

específica ao 

componente 

curricular relativo ao 

cargo ou formação 

superior em área 

correspondente ao 

cargo e 

complementação 

nos termos de 

legislação vigente. 

R$ 1.324,57 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.VI 

F1 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 116/08 

1 + CR  

R$ 1.457,03 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.VI 

F2 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 116/08 

R$ 1.603,73 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.VI 

F3 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 116/08 

59 

Professor 

Educação 

Básica II - 

Espanhol 

20 horas 

Curso de nível 

superior com 

licenciatura plena e 

habilitação 

específica ao 

componente 

curricular relativo ao 

cargo ou formação 

superior em área 

correspondente ao 

cargo e 

complementação 

nos termos de 

legislação vigente. 

R$ 1.324,57 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.VI 

F1 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 238/15 

CR 
R$ 1.457,03 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.VI 

F2 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 238/15 

R$ 1.603,73 + 
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.VI 

F3 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 238/15 
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60 

Professor 

Educação 

Especial 

30 horas 

Licenciatura plena 

em Pedagogia com 

habilitação 

específica para o 

exercício na 

Educação 

Especial. 

Licenciatura em 

Educação Especial 

e ou 

Especialização em 

Educação Especial 

com carga horária 

mínima de 360 

horas. 

  
 

R$ 1.986,85 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.V 

F1 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 116/08  

R$ 2.185,54 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.V 

F2 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 116/08 

3 

R$ 2.404,09 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.V 

F3 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 116/08 

61 

Professor 

Educação 

Infantil 

30 horas 

Curso de 

Habilitação para o 

Magistério (Ensino 

Médio), 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia com 

habilitação para o 

exercício do 

Magistério nas 

séries/anos iniciais 

do Ensino. 

R$ 1.649,78 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.III 

F1 N.1 - 

MAGIST

ÉRIO 

LC 116/08 E 284/18  

R$ 1.814,76 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.III 

F2 N.1 - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

 

 

LC 116/08 E 284/18 

14 + 1* 

R$ 1.996,23 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

 

TAB.III 

F3 N.1 - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

ADO 

LC 116/08 E 284/18 

R$ 2.195,86 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.III 

F4 N.1 - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 116/08 E 284/18 
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63 
Psicopedagog

o 
25 horas 

Curso superior com 

Licenciatura plena 

em Pedagogia, e ter 

no mínimo 05 

(cinco) anos de 

exercício docente 

e/ou de 03 (três) 

anos de exercício de 

atividade de suporte 

pedagógico. 

R$ 1.822,75 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.XII 

F1 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

LC 116/08 

CR 

R$ 2.005,03 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

 

TAB.XII 

F2 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

MESTR

A DO 

LC 116/08 

R$ 2.205,53 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.XII 

F3 N.I - 

LICENCI

ATURA 

PLENA 

E 

DOUTO

RADO 

LC 116/08 

64 
Secretário de 

Escola 
40 horas Ensino Médio Completo 

R$ 1.161,05 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

GRUPO 

F REF. 6 

LC 116/08 E LC 

148/10 
3 

75 
Vice Diretor 

de Escola 
40 horas 

Licenciatura plena 

em pedagogia ou 

Pós Graduação com 

carga horária 

mínima de 360 

horas em nível de 

Especialização na 

área de formação de 

Especialista em 

Educação (Gestão 

Escolar); ou 

Mestrado ou 

Doutorado na área 

de Educação, desde 

que guardem estreito 

vínculo de origem 

pragmática com a 

natureza da 

atividade do cargo 

(Gestão Escolar), e 

ter no mínimo 8 

(oito) anos de 

exercício docente e 

de 03 (três) anos de 

exercício de 

atividade de suporte 

pedagógico. 

3.567,20 +  
R$ 400,00 Vale 

Alimentação (Lei 

Ordinária 2206 de 30 de 

abril de 2014) 

TAB.XII

I F1 N.1  
LC 234/15 CR 
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Artigo 2º - Fica retificado ANEXO III - PROGRAMAS DAS PROVAS – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO – para os seguintes cargos. 
 

1.4. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ASSESSOR DE IMPRENSA 

Os meios de comunicação: Rádio, Jornais, Cinemas, Revistas, Televisão, Internet; Os meios de 

comunicação e a sociedade; Os meios de comunicação e o seu ambiente social e econômico; Os meios 

de comunicação e o seu ambiente intelectual; As funções sociais do meio de comunicação; O 

Jornalismo; O profissional do Jornalismo; A história do Jornalismo; O vocabulário jornalístico; 

Direito e Responsabilidade Profissional; Ética Profissional; O poder de comunicação; Técnicas de 

redação; Entrevistas: abordagens – conhecimentos técnicos; Público alvo. Assessoria de comunicação: 

estrutura básica; atribuições e funções. Opinião pública: canais de interação com o público em geral e 

com seus segmentos estratégicos. Os gêneros jornalísticos: informativo, opinativo, interpretativo, 

sensacionalista e de interesse humano. Técnicas de apuração, redação e edição de textos jornalísticos 

para meios impressos, rádio, televisão, internet e intranet. Preparação de entrevista coletiva, release e 

clipping. Comunicação pública: interfaces entre poderes públicos, sociedade e esfera pública não 

estatal. Gestão de eventos: planejamento, componentes estratégicos, cerimonial público, questões 

legais e logísticas e mensuração de resultados. Marco civil da internet. Comunicação e política. 

Comunicação e mobilização social. Ética publicitaria. Novas tecnologias e a globalização da 

informação. Leis de regulamentação profissional. Planejamento, produção, edição, construção e 

redação de sites. Massificação versus segmentação dos públicos. Relações institucionais entre os 

poderes executivo e legislativo. Divulgação de políticas públicas e resultados: o processo e a produção 

legislativa. 

 

 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Formas anatômicas dos dentes, posições na boca e suas relações recíprocas. Dentições, arcos 

dentais e maxilas. Dimensão, função e classificação dos dentes. Notação dentária: 

convencional e FDI. Classificação das cavidades do dente. Etiologia da cárie e cronologia da 

erupção dentária. Principais patologias da cavidade bucal. Aplicação de métodos de 

prevenção das doenças bucais, identificando as substâncias utilizadas. Princípios 

ergonômicos e da segurança do trabalho. Funções e responsabilidades dos membros da equipe 

de trabalho, dispositivos legais que regem o trabalho do profissional de nível médio na área 

de saúde bucal. Equipamentos, materiais e instrumentais utilizados em uma unidade 

odontológica. Identificação de estruturas dentais através de radiografias bucais. Noções de 

administração de uma unidade de trabalho, organização de fluxo, cadastro, arquivo e 

agendamento de clientes. Ações de atenção e promoção à saúde bucal. Programas específicos 

na comunidade, identificação dos principais problemas bucais, através dos recursos 

epidemiológicos e outros instrumentos de diagnóstico. Técnicas de comunicação em grupo, 

adequadas à educação para a saúde bucal. Código de ética profissional, do Conselho Regional 

de Odontologia: parte específica para auxiliares odontológicos. Montagem de bandejas para 

atendimento odontológico: exames, dentística, endodontia, cirurgia, prótese (moldagem), 

periodontia e outros. Flúor na odontologia. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde. 

Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90. Funções do Auxiliar em Saúde 

Bucal. Procedimentos clínicos e cirúrgicos. Esterilização. Instrumentais odontológicos: 

características e finalidades de uso. Primeiros socorros. Materiais odontológicos: 

características, formas de apresentação, finalidades, técnicas de manipulação e métodos de 

uso. Equipamentos odontológicos: características e finalidades. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e 

distribuição de correspondência. Noções básicas de relações humanas. Noções de controle de 
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materiais, organização de arquivos. Noções básicas de atendimento ao público. Noções de 

recebimento e transmissão de informações. Noções básicas de informática: editores de texto (Word) 

e planilhas eletrônicas (Excel). Ética profissional, Relações interpessoais. Qualidade no atendimento 

ao público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos do processo de 

comunicação. Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de 

telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, chamada em 

conferência, chamada em espera, etc. Regras de conduta e procedimentos ao telefone. Noções de 

utilização de fax, pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos 

para pessoas que lidam com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, 

Telefones públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de uso 

e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de comportamento 

no ambiente de trabalho. Princípios básicos de administração pública e servidores. Regras de 

hierarquia no serviço público. Zelo pelo patrimônio público. Constituição da República Federativa do 

Brasil - artigos 37 a 39. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA / ENDODONTISTA 

Semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações patológicas pulpares e 

periapicais de origem inflamatória. Conceitos biológicos e princípios técnicos da 

Biopulpectomia e Necropulpectomia. Etapas operatórias do tratamento do sistema de canais 

radiculares. Isolamento absoluto do campo operatório. Anatomia do sistema de canais 

radiculares. Preparo biomecânico do sistema de canais radiculares: meios físicos, químicos e 

mecânicos. Técnicas radiográficas em Endodontia. Odontometria. Medicação intracanal. 

Materiais obturadores do sistema de canais radiculares. Obturação do sistema de canais 

radiculares. Tratamento de dentes com rizogênese incompleta. Retratamento do sistema de 

canais radiculares. Terapêutica coadjuvante ao tratamento endodôntico. Tratamento 

conservador da polpa. Emergências e urgências em Endodontia. Endodontia em pacientes 

portadores de necessidades especiais. 
 

ENCARREGADO DE SETOR PESSOAL 

Folhas de Pagamento; Horas Extras; Décimo Terceiro Salário; Férias; Admissão e Demissão; 

Sindicância Administrativa; Fundo de Previdência; Auxílio Natalidade; Licença Paternidade; Licença 

Gestante. Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel - Uso do correio eletrônico e 

Internet. 

 

ENFERMEIRO PSF – EXCLUI ALGUNS CONTEÚDOS 

Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Lei do Exercício 

Profissional; Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções privativas do enfermeiro; 

Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. 

Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na 

Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem" (NANDA), 

Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem 

(NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de 

Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem a adultos e 

idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 

básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 

Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 

imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas 

hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso 

e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras 

Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência de Enfermagem na função 

imunológica. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino 

de autocuidado ao cliente. Anatomia clínica cirúrgica dos órgãos genitais femininos. Saúde da mulher. 

Métodos anticoncepcionais: classificação, indicações e contraindicações. Lesões colposcópicas típicas 

e atípicas; Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Abortamento, gravidez ectópica – 
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Mecanismo do parto – Assistência ao parto normal – fases Clínicas do parto – Parto prematuro – Parto 

prolongado e parto gemelar; Aborto previsto em Lei. Humanização do Parto e papel das Doulas; 

Exercícios de atenuação da dor. Violência contra a mulher. Hemorragia do 3º trimestre (DPP – NI – 

placenta prévia – rotura uterina). Diabete e gravidez. Climatério. Ética e Legislação Profissional. 

 

FISIOTERAPEUTA 

Sinais vitais. Avaliação musculoesquelética. Avaliação sensorial. Avaliação da coordenação. 

Avaliação dafunção motora. Eletromiografia e testes de velocidade de condução nervosa. Análise da 

marcha. Avaliaçãofuncional. Pré-deambulação e treino de - 42 - marcha. Disfunção pulmonar crônica. 

Doença cardíaca. Acidentevascular encefálico. Doença vascular periférica e tratamento de feridas. 

Avaliação e tratamento apósamputação de membro inferior. Avaliação e controle de próteses. 

Avaliação e controle de órteses. Artrite.Esclerose múltipla. Doença de Parkinson. Traumatismo 

crânio-encefálico. Reabilitação vestibular. Queimaduras. Lesão medular traumática. Dor crônica. 

Biofeedback. Semiologia respiratória. Produção demuco. Macroscopia e viscosimetria do muco 

brônquico. Tosse. Úlceras de pressão. Atelectasia.Diagnóstico por imagem. Endoscopia das vias 

respiratórias. Monitorização com oximetria de pulso ecapnografia. Terapia com PEEP. Expansão e 

reexpansão pulmonar. Recrutamento alveolar. Fisiotertapiana saúde do trabalhador: conceito de 

ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticaspreventivas no ambiente de 

trabalho. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Atuação fonoaudiológica em leito hospitalar - princípios básicos; Neurofisiologia e neuroanatomia 

dalinguagem, fala, voz e deglutição; Implicações da traqueostomia e da intubação orotraqueal na 

deglutição;avaliação da deglutição em leito hospitalar; Afasia, disartria e apraxia - avaliação e terapia; 

disfagianeurogênica - avaliação e terapia; disfonias neurogênicas - avaliação e terapia; avaliação e 

terapiafonoaudiológica nas queimaduras de face e pescoço e inalatórias; Avaliação e terapia 

fonoaudiológicasnoscasos de cirurgia ortognática e trauma de face; Atuação fonoaudiológica em 

pacientes de cabeça e pescoço - voz em câncer de cabeça e pescoço, disfagia mecânica, atendimento 

fonoaudiológico nas laringectomiasparciais, laringectomia total perspectivas de reabilitação vocal; 

Tumores na cavidade oral e orofaringeatuação fonoaudiológica; Avaliação audiológica por via aérea 

e por via óssea, mascaramento, logoaudiometria e imitanciometria. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
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Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO ANGIOLOGIA 

Noções básicas de anatomia vascular. Fisiologia da macro e da microcirculação. Fisiologia da 

coagulação e da fibrinólise. Fisiopatologia da aterosclerose. Fisiopatologia da Isquemia e reperfusão. 

O exame clínico do paciente vascular. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. 

Angiografias. Insuficiência arterial crônica de extremidades. Vasculites. Trombofilias. Arteriopatias 

vasomotoras. Aneurismas. Síndromes do desfiladeiro cervical. Insuficiência vascular visceral. Pé 

Diabético. Hipertensão renovascular. Doença tromboembólica venosa. Varizes e Insuficiência venosa 

crônica. Linfangites e erisipela. Linfedemas. Úlceras de perna. Angiodisplasias. Oclusões arteriais 

agudas. Trauma vascular. Bases da Cirurgia endovascular. Terapêutica hipolipemiante. Terapêutica 

antiplaquetária. Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica. Terapêutica vasodilatadora e 

hemorreológica. Terapêutica venotônica e linfocinética. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO AUDITOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Emenda Constitucional nº. 29; Lei Federal nº. 8666/93 - Regulamenta o art.37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Lei Federal 

nº. 8.689/1993 - Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (Inamps) e dá outras providências. Decreto Federal nº. 1651/95 – Regulamenta o Sistema 

Nacional de Auditoria no âmbito do SUS. Decreto Federal nº. 99438/90 – Dispõe sobre a organização 

e atribuições do Conselho Nacional de Saúde e dá outras providências. Portaria GM/MS nº. 204/2007 

- Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de 

saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. Portaria MS 

nº. 1.475 de 12/08/94 – Dispõe sobre medidas aplicáveis, no âmbito do Ministério da Saúde, em face 

à malversação, desvio ou aplicação irregular dos recursos financeiros da União, alocados ao Sistema 

Único de Saúde – SUS. Resolução CNS nº. 322/2003 - Aprova diretrizes acerca da aplicação da 

Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000. Resolução CNS nº. 333/2003 - Aprova as 

diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. 

Instrução Normativa STN nº. 01/97 – Disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que 

tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos. Instrução Normativa STN nº. 

03/93 - Disciplina a celebração de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos similares, que 

envolvam a transferência de recursos financeiros destinados à execução descentralizada de programas 

federais de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, médica e educacional. 

Manual do Sistema de Informações Ambulatoriais - Maio/2008; Manual Técnico Operacional do 
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Sistema de Informações Hospitalares Módulo I - Orientações Técnicas; Orientações Técnicas sobre 

Aplicação de Glosas. Auditoria no SUS; Orientações Técnicas sobre Auditoria na Assistência 

Ambulatorial e Hospitalar no SUS. Código de Ética do Médico. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 
 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame físico. 
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na 

pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. Conhecimentos 
na área de formação: Cardiopatias isquêmicas (angina instável, IAM e infarto agudo do 
miocárdio); Aneurisma de aorta; Dissecção aguda de aorta; Insuficiência cardíaca; 
Valvopatias (aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar);  Hipertensão arterial sistêmica; 
Miocardiopatias; Endocardite bacteriana; Cor pulmonale agudo e crônico ;Doença reumática; 
Pericardiopatias; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas); 
Choque cardiogênico; Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e 
interpretação; Cardiologia Clinica (IAM, ICC, Síndrome Coronariana); Pós-operatório em 
Cirurgia Anatomia, fisiologia esemiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: 
eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância 
magnética. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. 
Hipertensão arterial. Doença coronariana. Doença reumática. Valvulopatias: diagnóstico e 
tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca. Doença de 
Chagas. Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca passos artificiais. Endocardite 

infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doença da aorta. 
Embolia pulmonar. Tomografia computadorizada, em métodos diagnósticos. Avaliação 
cardiovascular para cirurgias não cardíacas. Morte súbita. Cardiopatias na gestação. 
Dislipidemia. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
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3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Anatomia e fisiologia da pele. Imunopatologia cutânea. Histopatologia das doenças de pele. 

Dermatoses eczematosas. Dermatoses eritemato-pápulo - escamosas. Dermatose seborréica, psoriasis, 

ptiriasis rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen. Púrpuras. Pruridos: estrófulo, nodular 

de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, idiopática. Dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring 

Brock, dermatose linear por IgA, herpes gestationis, impetigo herpertiforme. Acnes. Micoses. 

Dermatoses ulcerosas. Doenças do tecido conjuntivo. Infecções bacterianas da pele. Doenças 

sexualmente transmissíveis. AIDS. Micoses superficiais. Micoses profundas. Dermatoviroses. 

Escabioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatoses metabólicas. Reações de hipersensibilidade 

da pele. Dermatoses congênitas e hereditárias. Tumores da pele. Linformas e outros processos 

malígnos. Terapêutica tópica das dermatoses. Cirurgia dermatológica. Aspectos macroscópicos e 

microscópicos do exame micológico direto e cultura. Terapêutica sistêmica das dermatoses. 

Manifestação cutânea das doenças sistêmicas. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO GENERALISTA FAMÍLIA 

Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial 

sistemática; Pneumologia: pneumonia, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; 

Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, 

doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências 

clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia 

digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Saúde na Seguridade Social. Políticas 

de saúde Pública; SUS: princípios e diretrizes; estrutura; gestão. Municipalização da Saúde; Lei 

8.080/90. Lei 8.142/90. NOB – SUS 1/96. NOAS – SUS 01 /02. Portaria 2.488 de 21 de outubro de 

2011; Atenção Básica, Estratégia Saúde da Família, Programa de Saúde; Saneamento Básico; Saúde 

Coletiva e Epidemiologia. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
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Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 
 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

POLÍTICA DE SAÚDE: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e financiamento. Modelo 

Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, 

clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização, programação de ações e 

construção de agenda compartilhada e educação permanente. Fundamentos Básicos de Medicina: 

Valor da história clínica e interpretação do exame físico. Princípios da Assistência ao paciente: 

medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, 

bioética e tomada de decisões. Doenças do anexo do globo ocular; Doenças conjuntivas; Doenças da 

córnea; Doenças da retina; Doenças da úvea; Doenças do nervo óptico; Doenças do Cristalino; 

Doenças da musculatura extrínseca ocular; Doenças das vias lacrimais; Doenças da oncologia em 

oftalmologia; Doenças da órbita; Doenças da urgência em oftalmologia; Cirurgia em oftalmologia; 

Laser em oftalmologia; Glaucoma; Epidemiologia ocular; Pesquisa em oftalmologia; Embriologia 

Ocular. Anatomia da Órbita. Anatomo-Fisiologia do Globo Ocular. Inervação, Vascularização e 

Musculatura. Conjuntivites. Catarata. Estrabismo. Retinopatias. Transplante de Córnea. Estrutura de 

um Banco de Olhos; Métodos de Exame Ocular. Exame da Acuidade Visual em adultos e crianças. 

Exame do reflexo pupilar. Exame de refração objetiva e subjetiva. Sensibilidade de Contraste. 

Avaliação da Acuidade Visual Potencial. Teste de visão de cores. Exames clínicos de Campo Visual. 

Campimetria de Confrontação. Campimetria de Goldmann. Campimetria Computadorizada 

(Humphrey). Exame de Lâmpada de Fenda (Biomicroscopia). Microscopia Especular de Córnea. 

Ceratometria. Ceratoscopia Computadorizada (Topografia de Córnea). Gonioscopia. Tonometria. 

Oftalmoscopia. Direta. Indireta. Com Lâmpada de Fenda. Ultra-sonografia. Paquimetria. Biometria 

Ultrassônica. Tomografia Computadorizada da região orbitária; Código de Ética Médica; 

Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do 

Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Exame físico dos olhos; Exame 

funcional dos olhos; Farmacologia; Órbita; Pálpebras; Refração, lentes de contato e visão subnormal; 

Retina (deslocamento, doenças vasculares, doenças adquiridas e doenças hereditárias); Trauma ocular. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 
 

Doenças infecto contagiosas e parasitárias; Doenças do Aparelho Respiratório; Doenças do 
Aparelhogastrointestinal; Doenças do Aparelho cardiovascular; Doenças do Aparelho Gênito-
Urinário; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças Nosológicas. Doenças Hematológicas; 
Estudo da AIDS; Fraturas eLuxações; Gestação de risco; Higiene Pré-Natal -Gravidez e Parto; 
Patologia de Gravidez: Infecção eanemia; Psicologia Médica; Psiquiatria Clínica Geral; 
Politraumatismo. Vacinações; Norma Operacionaldo SUS; Vigilância Epidemiológica; Políticas 
Públicas de Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS); Lei nº.8.080/90; Lei nº. 8.142/90; Constituição 
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Federal-Artigos: 194 a 200, 220 e 227; Código de Ética Médica-Resolução CFM nº. 1931/2009. 
Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. 
Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde doAdolescente, Adulto e 
do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doençascausadas por 
agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentesfísicos e 
químicos; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; das doençasinfectocontagiosas, 
dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, dasferidas e 
queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e 
Otorrinolaringologia,Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e 
corticóides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes 
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, 
gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 
Doenças infecto contagiosas e parasitárias; Doenças do Aparelho Respiratório; Doenças do 
Aparelhogastrointestinal; Doenças do Aparelho cardiovascular; Doenças do Aparelho Gênito-
Urinário; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças Nosológicas. Doenças Hematológicas; 
Estudo da AIDS; Fraturas eLuxações; Gestação de risco; Higiene Pré-Natal -Gravidez e Parto; 
Patologia de Gravidez: Infecção eanemia; Psicologia Médica; Psiquiatria Clínica Geral; 
Politraumatismo. Vacinações; Norma Operacionaldo SUS; Vigilância Epidemiológica; Políticas 
Públicas de Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS); Lei nº.8.080/90; Lei nº. 8.142/90; Constituição 
Federal-Artigos: 194 a 200, 220 e 227; Código de Ética Médica-Resolução CFM nº. 1931/2009. 
Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. 
Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde doAdolescente, Adulto e 
do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doençascausadas por 
agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentesfísicos e 
químicos; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; das doençasinfectocontagiosas, 
dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, dasferidas e 
queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e 
Otorrinolaringologia,Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e 
corticóides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes 
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, 
gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática. 

LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
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os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual, 

disfunções menstruais, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, 

doença inflamatória aguda e crônica. Endometriose. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. 

Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário. Noções de 

rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. Anatomia e fisiologia da gestação. 

Assistência pré‐natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. Aborto, gravidez 

ectópica, mola hidatiforme, coriocarcinoma e transmissões de infecções maternas fetais. Doenças 

hipertensivas na gestação. Pré‐eclampsia. Diabetes gestacional. Cardiopatias. Doenças renais e outras 

condições clínicas na gestação. HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão vertical. 

Mecanismo do trabalho de parto. Assistência ao parto e uso do partograma. Indicações de cesárias e 

fórceps.Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Hemorragia de terceiro trimestre. Sofrimento 

fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos.  

 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; pé torto congênito. Displasia do 

desenvolvimento do quadril; luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus 

vertical; aplasia congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia; escoliose. Infecções e 

alterações inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrite piogênica, 

osteomielite aguda e crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite 

reumatóide. Tumores ósseos e lesões pseudotumorais propriedades biológicas; classificação; 

diagnóstico, estagiamento e tratamento. Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; membro 

superior, inferior e quadril. Alterações degenerativas osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e 

tratamento; artrose do membro superior, inferior e quadril. Doenças osteometabólicas na prática 

ortopédica: etiologia, diagnóstico e tratamento. Princípios do tratamento do paciente politraumatizado. 

Fraturas e luxações da articulação do quadril e da coluna cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico 

e tratamento. Fraturas, luxações, lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro superior e 

inferior em adultos e crianças: etiologia, diagnóstico e métodos de tratamento. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO PEDIATRA 

Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. Crescimento e 

desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase 

neonatal. Infecções congênitas: rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. 

Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. 

Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença de 

Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose 

na infância diagnóstico, quimioprofilaxia e tratamento da Aids na infância. Meningites. Hepatites 

virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respiratória na infância; Infecções de vias aéreas 

superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância: diagnóstico e 

tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarreia aguda, diarreia crônica. Verminoses. 

Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd.nefrótica. Oncohematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 

imunológica. Púrpura HenochSchoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica 

e falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatoide juvenil. Neurologia: Convulsão na 

infância. Endocrinologia: Hiperplasia de suprarrenal congênita. Diabetes melitus na infância. 

Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 

desequilíbrio hidroeletrolítico; choques hipovolêmicos, séptico, cardiogênico; arritmias cardíacas na 

infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. Abdômen Agudo; Acidose 

Diabética; Angina Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 

Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; 

Pneumonia; Reanimação Cardiopulmonar; Ética Profissional. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 

Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de 

susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, 
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esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente e delirante induzido. Síndromes psiquiátricas 

do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e 

impulsos. Transtornos fóbicos‐ ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos de 

ansiedade: pânico e ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. 

Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático. Transtornos somatoformes. 

Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos 

factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento 

psicológico. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a 

infância ou adolescência. Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta 

psiquiátrica. Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. 

Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria forense. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

MÉDICO UROLOGISTA 

Anatomia, fisiologia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Semiologia e exame clínico 

no paciente urológico. Exames laboratoriais e de imagem em urologia. Litíase e infecções do trato 

geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias benignas e malignas do sistema 

geniturinário. Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino. Bexiga 

neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Tuberculose do aparelho geniturinário. 

Doenças específicas dos testículos. Urgências do aparelho geniturinário. Doenças sexualmente 

transmissíveis. Disfunção erétil. Infertilidade. Cirurgias do aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo 

laparoscópicas em urologia. Transplante renal. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 
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NUTRICIONISTA 

Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes 

alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não convencionais. Aspectos 

antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e fibras. Utilização de tabelas 

de alimentos. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. Educação nutricional. 

Conceito, importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que desempenha a 

educação nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 

Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. Avaliação nutricional. Métodos 

diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do estado e situação 

nutricional da população. Técnica dietética. Alimentos: conceito, classificação, características, grupos 

de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, 

execução e avaliação de cardápios. Higiene de alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos 

alimentos. Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o 

desenvolvimento de microrganismos no alimento. Modificações físicas, químicas e biológicas dos 

alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. Nutrição e dietética. Recomendações 

nutricionais. Função social dos alimentos. Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e 

suas implicações nutricionais. Tecnologia de alimentos. Operações unitárias. Conservação de 

alimentos. Embalagem em alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e 

animal. Análise sensorial. Nutrição em saúde pública. Análise dos distúrbios nutricionais como 

problemas de saúde pública. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 

Dietoterapia. Abordagem ao paciente hospitalizado. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das 

diversas enfermidades. Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte nutricional enteral 

e parenteral. Bromatologia. Aditivos alimentares. Condimentos. Pigmentos. Estudo químico 

bromatológico dos alimentos: proteínas, lipídios e carboidratos. Vitaminas. Minerais. Bebidas. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos.  
 

PSICÓLOGO 

A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e 

doença. Psicologia Hospitalar: teoria e prática; intervenções do psicólogo nos programas 

ambulatoriais do Hospital Geral. Saúde Mental: conceito de normal e patológico; contribuições da 

psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e 

dinâmicos das neuroses e perversões na clínica com crianças, adolescentes e adultos. 

Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico, instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades 

(entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento com crianças, adolescentes e 

adultos: intervenções individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos 

operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do tratamento 

individual e grupal. Políticas de Saúde(SUS) e propostas para a Saúde Mental. Ética Profissional no 

âmbito da assistência social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas; Centro de 
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Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço 

de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua; e Equipe Volante do CRAS. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 

Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 

Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 

Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da Pedagogia; 

Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 

Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 

dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 

e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 

sócio emocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 

A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 

Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens e 

Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 

contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 

permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 

educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 

profissão. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Nº 8.069/1990; Avaliação: concepções e 
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funções; Prática Educativa Interdisciplinar; Jogos e Brincadeiras no Processo de Ensino e 

aprendizagem; Função do Planejamento: uma ação coletiva; Diretrizes Funcionais e Legais da 

Educação Inclusiva; Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Eixos do trabalho 

pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. O cotidiano na creche: espaço, rotina, 

afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. Recreação: Atividades recreativas, 

Aprendizagem: Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, recursos/material didático, 

Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, 

Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Métodos de Alfabetização Tendências Pedagógicas, Papel do 

Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Psicologia 

da Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. A psicogênese e a educação; A 

psicologia dialética e a educação; O desenvolvimento infantil, inteligência, afetividade e o corpo na 

aprendizagem; Psicomotricidade; Literatura Infantil. Letramento e alfabetização. A construção dos 

conhecimentos matemáticos e científicos pela criança. Desenvolvimento das noções de tempo e 

espaço pela criança. O cotidiano na construção do conhecimento histórico e geográfico. O lúdico na 

aprendizagem. A recreação e os jogos no desenvolvimento infantil. O papel das Artes na educação 

infantil. A rotina na educação infantil. Educação inclusiva na educação infantil. Literatura infantil. O 

registro do desenvolvimento infantil como avaliação. Corporeidade e aprendizagem na educação 

infantil. 

 

PROFESSOR ED. BÁSICA II – ESPANHOL 
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros 

textuais. Domínio da ortografia oficial. Emprego das letras. Emprego da acentuação gráfica. Domínio 

dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, 

de conectores e outros elementos de sequenciação textual. Emprego/correlação de tempos e modos 

verbais. Domínio da estrutura morfossintática do período. Relações de coordenação entre orações e 

entre termos da oração. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Emprego 

dos sinais de pontuação. Concordância verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. 

Colocação dos pronomes átonos. Reescritura de frases e parágrafos do texto. Substituição de palavras 

ou de trechos de texto. Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da 

República). Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do texto ao 

gênero. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – PORTUGUÊS 
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
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socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 
Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental para a disciplina de Língua Portuguesa. Relações contextuais e intertextuais entre 
gêneros textuais, épocas, autores e mídias na literatura brasileira. A linguagem literária. Elementos da 
teoria literária (narrador, personagens, tempo, etc) em produções artísticas de diferentes momentos 
históricos e tendências culturais, mediante análise de textos e obras no Brasil. Compreensão literal - 
Relações de coerência. Ideia de coerência. Ideia principal. Detalhes de apoio. Relações de causa e 
efeito. Sequência temporal. Sequência espacial. Relações de comparação e contraste. Relações 
coesivas: referência, substituição, elipse e Repetição. Indícios contextuais: definição, exemplos, 
recolocação, estruturas paralelas, conectivos, repetição de palavras-chave. Relações de sentido entre 
palavras: Sinonímia/antonímia, hiperonímia/hiponímia, Campo semântico. Compreensão textual 
versus interpretação textual. Compreensão Interpretativa. Propósito do autor. Informações implícitas. 
Distinção entre fato e opinião. Organização retórica: generalização, exemplificação, descrição, 
definição, exemplificação/especificação, explanação, classificação e elaboração. Seleção de 
Inferência: compreensão crítica. Recursos estilísticos e estruturais: aspectos textuais, gramaticais e 
convenções da escrita. Fatores constitutivos de relevância: coerência e coesão. Análise de textos, 
identificando a estrutura da frase: modos de construção de orações segundo diferentes perspectivas 
de ordenação, observando-se os aspectos semânticos. Uso do vocábulo, quanto ao seu valor e 
significação dentro do texto. Concordância, regência e colocação como fatores de modificação e 
geração de sentido do texto. Uso de estruturas verbais e nominais (pronomes, conjunções, 
preposições, etc). Descrição linguística aplicada ao texto: orações, sintagmas, palavras, morfemas. 
Variação linguística e preconceito linguístico, observando os níveis de linguagem presentes em 
gêneros textuais. Gêneros Textuais. Identificação dos gêneros. A função social do uso dos gêneros. 
Confronto de diferentes gêneros identificando as semelhanças e diferenças. As tecnologias da 
comunicação e de informação no ensino da Língua Portuguesa. Hipertexto. Condições de 
textualidade. A linguagem virtual mediante a visão da Semiótica. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA 
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 
Números: números inteiros; divisibilidade; números racionais; números irracionais e reais. Funções: 
Igualdade de funções; determinação do domínio de uma função; função injetiva(injetora), sobrejetiva 
(sobrejetora) e bijetiva (bijetora); função inversa; composição de funções; funções crescentes, 
decrescentes, pares e ímpares; os zeros e o sinal de uma função; funções lineares, constantes do 1º e 
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2º grau, modulares, polinomiais, logarítmica e exponenciais. Equações: desigualdades e inequações. 
Geometria: plana, espacial e analítica. Trigonometria: triangulo retângulo; estudo do seno, cosseno e 
tangente. Sequências: sequências de Fibonacci, sequências numéricas; progressão aritmética e 
geométrica. Matrizes: determinantes; sistemas lineares; análise combinatória; binômio de Newton. 
Noções de Estatística: medidas de tendência central; medidas de dispersão, distribuição de frequência; 
gráficos; tabelas. Matemática Financeira: Proporção, porcentagem, juros e taxas de juros, juro exato 
e juro comercial, sistemas de capitalização, descontos simples, desconto racional, desconto bancário; 
taxa efetiva, equivalência de capitais. Cálculo de Probabilidade. Números Complexos. Cálculo 
Diferencial e Integral das Funções de uma Variável. Noções de História da Matemática. Avaliação e 
Educação matemática: formas e instrumentos. Metodologia do Ensino de Matemática: uso de material 
concreto, calculadora e computador. 

 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 

Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 
Introdução aos estudos históricos: historicidade do conhecimento histórico: metodologias e conceitos 
da ciência-histórica; periodização e tempo; o historiador e seu trabalho; conhecimento e verdade em 
história. Pré-história: primórdios da humanidade; períodos da pré-história; primeiros habitantes da 
América / Brasil. Antiguidade Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, Mesopotâmia, 
Palestina, Fenícia e Pérsia. Antiguidade Clássica: a civilização Grega e Romana, economia sociedade 
e cultura. Idade Média: o feudalismo; o império bizantino; o mundo islâmico; o império de Carlos 
Magno; os grandes reinos germânicos; as cruzadas; a formação das monarquias nacionais; as grandes 
crises dos séculos XIV e XV; o renascimento cultural e urbano; a emergência da burguesia. Idade 
Moderna: o renascimento comercial e o declínio do feudalismo; os grandes estados nacionais; a 
revolução cultural do renascimento; o humanismo; A reforma e a contrarreforma; as grandes 
navegações; o absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a Revolução francesa; a era 
napoleônica e o congresso de Viena; a revolução industrial; o liberalismo, o socialismo, o 
sindicalismo, o anarquismo e o catolicismo social; as independências na América espanhola; partilha 
da Ásia e da África; Imperialismo europeu e norte-americano no séc. XIX. A 1ª guerra mundial; a. 
Revolução russa; a crise de 1929; o nazi-fascismo; a 2ª guerra mundial; o bloco capitalista e o bloco 
socialista; a guerra fria; a nova ordem mundial; América Latina e as lutas sociais; o socialismo em 
Cuba e na China; integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: cultura, 
economia e sociedade no Brasil colonial; a crise do sistema colonial; a família real no Brasil; a 
independência; a crise e a consolidação do estado monárquico; economia cafeeira e a imigração 
europeia; a guerra do Paraguai; a crise do estado monárquico; a campanha abolicionista; a 
proclamação da república; da república oligárquica à revolução de 30; Nacionalismo e projetos 
políticos; economia e sociedade do Estado Novo; o fim do governo Vargas e a experiência 
democrática; os governos militares; redemocratização; a questão agrária e os movimentos sociais; o 
Brasil no atual contexto internacional. 

 

 



 

 
 

- 22 - 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA 

Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 

As grandes paisagens naturais do globo terrestre: elementos naturais – clima, vegetação, hidrografia e 

domínios morfoclimáticos. Cartografia: meios de orientação, fusos horários – mapas escalas –a nova 

ordem mundial e a globalização – as origens histórias dos países subdesenvolvidos Primeiro Mundo 

ou Norte industrializado. O norte e os países capitalistas desenvolvidos – o estado de bemestar social 

e seus impasses atuais. Elementos naturais do espaço brasileiro estrutura geológica – escudos e bacias 

sedimentares – unidades geotectônicas e caracterização do espaço brasileiro –Brasil uma potência 

regional marcada por contrastes e desigualdades de país agroexportador periférico a país 

industrializado semiperiférico desenvolvimento excludente e concentrador – a importância do 

comércio externo no desenvolvimento econômico do Brasil – organização político administrativo e o 

fortalecimento do poder central - Regionalização e Planejamento regional do Brasil as divisões 

regionais do Brasil segundo o IBGE. Complexos regionais do Brasil: Amazônia – Nordeste e Centro-

Sul – formação econômica do Brasil e a integração Nacional – Urbanização e metropolização – 

Consciência ecológica e desenvolvimento sustentável – o que é o meio ambiente e como o homem o 

modifica. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS 
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 

Terra, ambiente e seres vivos. Seres vivos: organização e utilização como recurso natural. 

Classificação dos seres vivos em reinos: monera, protista, fungi, plantae, animalia. Vírus: 

características estruturais e doenças. Fisiologia vegetal e animal. Origem da vida, evolução e o planeta: 

noções de geologia da Terra e paleontologia. Camadas geológicas e gravitação. Solos, minerais e 

erosão. Utilização do solo. Sistema solar, diferenças climáticas e biomas. Ecologia, matéria e recursos 

naturais: componentes estruturais do ecossistema. Cadeia e teia alimentar. Níveis Tróficos. Habitat e 

nicho ecológico. Relação entre seres vivos e comunidades. Fluxo de energia e ciclo de matéria nos 
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ecossistemas. Ecossistemas brasileiros. O uso de recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. 

Ar e água, ações antrópicas e poluição. Ser humano, desenvolvimento e saúde. Citologia, reprodução 

e sexualidade: química celular, substâncias orgânicas e inorgânicas, enzimas, bioquímica da célula, 

vitaminas, anticorpos. Estrutura celular: membranas, transporte através de membranas, citoplasma e 

núcleo, síntese de macromoléculas, metabolismo energético. Doenças carências. Divisão celular: 

cromossomas, código genético, genoma, ácidos nucleicos, hereditariedade e leis de Mendel. 

Embriologia, reprodução humana, fisiologia e anatomia dos aparelhos reprodutores feminino e 

masculino. Doenças sexualmente transmissíveis. Métodos anticoncepcionais. Organismo humano: 

histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, glandular ou secretor. Fisiologia dos 

órgãos e sistemas. Funções vitais: nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção, dos sistemas 

endócrino e nervoso. Aspectos físicos associados aos processos fisiológicos: óptica, eletricidade e 

movimento. O Ensino de Ciências Naturais de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS 

Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 

Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 

Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da Pedagogia; 

Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 

Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 

dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 

e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 

socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 

A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 

Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens e 

Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 

contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 

permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 

educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 

profissão. 

Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; Grammar; Greetings; Wh – questions 
(What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and Pronouns; Personal 
Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / Definite 
Pronouns; Interrogative Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; 
Affirmative / Negative / Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past Tense; Simple 
Future; Present / Past Continuous; Present / Past Perfect Tenses; Conditional; going to – Future; 
Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying Time; Prepositions; Plural of 
nouns; Adverbs; Numerals; Quantitatives; Verb to be – Present tense; Articles; Colors; Fruit; 
Vegetables; Family relationship; Animals; Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School 
Materials; Same & Different; Parts of the body; Parts of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional 
– 2nd Conditional – 3rd Conditional); Passive and Active Voice; Used To x Be Used To; Reported 
Speech (direct and indirect speech); Opposites; Synonyms. 

 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES 

Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 



 

 
 

- 24 - 

Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 

A Arte na Educação Escolar. Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte. Procedimentos pedagógicos em Arte: 

conteúdos, métodos e avaliação. Expressividade e representação da arte infantil e do adolescente. A 

Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. Principais manifestações artísticas, 

características das tendências e artistas representantes. A Arte no Brasil: do período colonial à 

contemporaneidade. Arte, Comunicação e Cultura. Arte Indígena brasileira. Arte na América Latina. 

Arte Africana e Africanidade. As linguagens artísticas na atualidade. Manifestações artístico culturais 

populares. Elementos de visualidade e suas relações compositivas. Técnicas de expressão. Conceitos 

básicos da música. Períodos da história da arte musical. Arte Popular Brasileira. Cultura musical 

brasileira. Folclore do Brasil. Evolução das artes cênicas. Papel das artes cênicas no processo 

educacional. Fundamentos básicos das artes cênicas na educação. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 
História da Educação Física; Tendências Pedagógicas na Educação Física; A Educação Física e a 
Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos; A Função Social da Educação Física e do Esporte na Escola; 
Transformação ou Reprodução?; Formação do Profissional da Ed. Física; Compromisso e 
Competência (Política, Pedagógica, Técnica e Científica); Concepção sobre o corpo; Didática da 
Educação Física Escolar; O Lúdico na Educação Física Escolar; Jogo –Esporte –Jogo; A Essência 
Lúdica; Educação Física e Criatividade; Movimento Humano do Pré-Escolar ao Ensino Médio; 
Pesquisa em Educação Física. Movimentos, Esportes e Jogos na Infância; A formação do professor 
de educação física e a importância da escola; fundamentos pedagógicos para o trato do conhecimento 
esporte; práticas didáticas para um conhecimento de si de crianças e jovens na educação física; Lazer 
e Cultura; Conteúdos físico-esportivos e as vivências de lazer; brinquedos e brincadeiras. O interesse 
pedagógico- educacional no movimento humano; os interesses da educação física no ensino do 
movimento; o interesse na análise do movimento na aprendizagem motora; didática das aulas abertas 
na educação física escolar; a educação física no currículo escolar; visão pedagógica do movimento; o 
conteúdo esportivo na aula de educação física; avaliação do processo ensino-aprendizagem nas aulas 
de educação física. Educação física e esporte; o lugar e o papel do esporte na escola. 

 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - MÚSICA 
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A 
Revisão da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e 
Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
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Pedagogia; Didática e Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O 
Relacionamento na Sala de Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético 
dos professores; O Currículo e seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino 
e Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos 
socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; 
Princípios Básicos da Avaliação; Superação da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens 
e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação dos Profissionais da Educação. Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do currículo. Acesso, 
permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão 
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. 

Regras básicas de grafia musical: Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Fórmulas de compasso 

simples e composto: divisão e subdivisão das unidades de tempo em 4 (quatro) ou 6 (seis) partes. 

Quiálteras de 3 (três) e 2 (dois) nos compassos simples e composto, respectivamente. Armaduras de 

clave: tonalidades maiores, menores, homônimas, relativas e enarmônicas. Formação dos modos 

maior e menor (formas natural, harmônica e melódica) e seus respectivos graus tonais e modais. 

Intervalos harmônicos e melódicos, simples e compostos. Estrutura das tríades (acordes de três sons) 

maior, menor, aumentada e diminuta e suas inversões. Cifragem: notação de cifragem alfanumérica 

de música popular constando de: tríades e tétrades construídas sobre os graus das escalas maior e 

menor (natural, melódica e harmônica). Funções harmônicas sobre o I, IV e V graus. Tríade no estado 

fundamental, primeira e segunda inversões. Modos maior e menor (harmônico, melódico e natural). 

Acordes de sétima da dominante, sétima da sensível, sétima diminuta e sétima do II grau. Acordes de 

nona da dominante. Sequência diatônica (Marcha harmônica). Inclinação (Dominantes secundárias). 

Modulação a tons vizinhos. Notas melódicas. Cadências. Uma melodia para ser harmonizada. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos gerais. Modelos 

em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas: Princípios básicos do 

tratamento: Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de atividades; Programa de tratamento; 

Cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento); 

Reeducação muscular; facilitação neuromuscular, proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); 

Tratamento da coordenação (causas de incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das 

articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento, lesões articuladas, contraturas e 

aderências, determinação da mobilidade articular); Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na 

cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação e transporte); 

Atividades de vida prática: AVPs; próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos);Terapia 

Ocupacional aplicada às condições neuro musculoesquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: 

Terapia Ocupacional Neuropediatra; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional 

Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. Terapia Ocupacional em 

psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de Terapia 

Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses orgânicas; esquizofrenias; 

psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de fármacos e drogas; 

distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial. A importância do 

terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar. Áreas de Atuação: saúde mental, 

habilitação/reabilitação, habilidades motoras gerais e ocupação terapêutica. Processos de terapias 

ocupacionais aplicadas às diversas áreas de abrangência. Prevenção: Modelos Alternativos de Atenção 

à Saúde; Trabalho Multi e Interdisciplinar; Reabilitação: Conceito, Objetivos, Processo e Equipe 

Técnica; A Importância do Grupo de Exercícios no Processo de Reabilitação; Código de Ética. 
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – 
Capítulo I e II - Seção I e II; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Lei Federal nº. 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências; Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe sobre 
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as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências; Portaria 
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto; Portaria GM/MS nº. 698/2006 - Define que o custeio das ações de 
saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do SUS; Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes 
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria 
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS nº. 
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS; Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. 

 

Artigo 3º - Fica retificado ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – para os seguintes cargos: 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

DIRETOR DE ESCOLA 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PEDAGOGO 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PROF ED. BÁSICA II 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PROF ED. BÁSICA II - ESPANHOL 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PROF ED. ESPECIAL 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PROF ED. INFANTIL 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

PSICOPEDAGOGO 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

VICE DIRETOR DE ESCOLA 

Conforme Lei Complementar nº 249 de 02 de dezembro de 2015. 

 

Artigo 4º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2018 e sua retificação. 

 

 
Brodowski-SP, 20 de novembro 2018. 

 
 
 

 

José Luiz Perez 

Prefeito Municipal  


