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 CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 
NÚCLEOS COMUNS 

 
Português para todos os cargos de Ensino Superior 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos 
semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; 
metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das 
classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.  4. 
Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências 
verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso 
dos sinais de pontuação. 
 
 
Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para todos os cargos de Ensino 
Superior 
LOM: 1. Símbolos municipais. 2. Competências e- Poderes do Município. 3. Câmara Municipal: posse, membros, 
atribuições e competências privativas, funcionamento. 4. Mesa Diretora: eleição, atribuições e composição. 5. 
Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e Comissões. 6. Exame público das contas 
municipais. 7. Prefeito Municipal: Competências, privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua 
iniciativa. 8. Atos administrativos de sua competência e seus conteúdos específicos. 9. Publicidade dos Atos. 10. 
Contas municipais, controle interno integrado.  11. Leis orçamentárias e suas características. 12. Tributos municipais. 
13. Distritos: requisitos para criação. 14. Conselho Distrital e Administrador Distrital. 
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras: 1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa. 
Ocupação inicial e povoamento. Primeiras construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa. 
Habitantes nas diferentes fases e possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores 
determinantes. 2. Situação atual. Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização, área, limites 
municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações 
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas, 
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão regional turística 
do Estado. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. De acordo com o 
documento “Informações sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM. 

 
 

Legislação do SUS para todos os cargos de Ensino Superior 
A Saúde Pública no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS). Redes de Atenção à Saúde. Modelos de Atenção à Saúde. 
Atenção Primária à Saúde. Protocolos do SUS. Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS; Descentralização; 
Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação Popular; Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras 
do SUS; Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional da Atenção 
Básica. Vigilância em Saúde. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária. 
Promoção à saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de Saúde da Família. 
Determinantes Sociais em Saúde.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
BIÓLOGO 
1. Biologia: Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia. Invertebrados. Vertebrados. 
Botânica. Classificação e características principais dos grupos vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e 
Angiospermas. Ecologia Vegetal. Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas em 
Saúde Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações intraespecíficas e 
interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. 2. Resíduos sólidos: Tipos de 
Resíduos. Classificação dos Resíduos. Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos 
Comuns. Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. 3. Poluição, Impactos Ambientais e Legislação Ambiental: 
Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e resoluções. Leis Ambientais. Poluição do Ar, 
Águas, e Solos. Impactos Ambientais. Medidas Mitigadoras. Medidas Compensatórias. Termos de Ajuste de Conduta 
(TACS). Unidades de Conservação. 
 
 
BIOQUÍMICO 
1. Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional. 2. Biossegurança laboratorial: Equipamentos de Proteção 
Individual e de Proteção Coletiva (Tipos principais e utilização adequada). Riscos gerais e suas classificações, 
procedimentos de descarte de substâncias químicas e biológicas em laboratórios de análises 
clínicas. 3. Procedimentos pré-analíticos: Técnicas de coleta; Obtenção; conservação; transporte e manuseio de 
amostras biológicas destinadas à análise. 4. Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais 5. 
 Métodos parasitológicos e identificação microscópica; Isolamento e identificação de bactérias e fungos (meios de 
cultura, identificação e antibiograma); 6. Testes sorológicos (aglutinação, precipitação, imunofluorescência); 7. Rotina 
hematológica (sistema ABO, anticorpos, Hemostasia, Coagulação, Anemias e Hemopatias malignas). Equilíbrio ácido-
base; Enzimologia clínica; Biologia Molecular (PCR, ADN, ARN, PROTEÍNAS); Urinálise; Enzimologia; Marcadores de 
Infarto; Lipidograma; Funções Hepáticas; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Diabetes Mellitus; Distúrbio ácido-base. 
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ENFERMEIRO E ENFERMEIRO II 
Fundamentos do exercício da Enfermagem; Administração em Enfermagem; Código de Ética e Deontologia dos 
profissionais de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Políticas e Programas Nacionais do SUS 
(engloba programa nacional de imunizações, DST, hepatites e AIDS, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes, 
doenças crônicas);  Política Nacional de Segurança do Paciente; Infecções relacionadas à Assistência à Saúde; Saúde 
do trabalhador em Enfermagem; Enfermagem em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente; Cuidados de 
Enfermagem ao recém-nato normal e de risco;  Pré-natal, parto, puerpério, aborto, agravos por violência sexual;  
Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso: Cuidados de Enfermagem ao indivíduo com distúrbios clínico e cirúrgicos 
(pré, trans e pós operatório); Feridas e curativos. Emergência clínica e cirúrgica e assistência de Enfermagem; Cuidado 
ao Paciente Crítico; Ações de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar; Biossegurança; Processo 
de esterilização; Legislação do SUS (Lei 8080 e 8142); Administração de medicamentos; Noções de Farmacologia. 
 
 
ENFERMEIRO ESF 
1. Administração em Enfermagem na Unidade Básica de Saúde 2. Enfermagem em Saúde Coletiva: Prevenção e 
Controle das doenças infecto-parasitárias, imunopreveníveis e sexualmente transmissíveis; epidemiologia e 
imunização. 3. Enfermagem em Saúde da Mulher: Abordagem Ambulatorial; a saúde ginecológica: medidas de controle 
e prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino; prevenção e controle de DST / Aids; condutas de enfermagem na 
assistência ao pré-natal, parto, puerpério e planejamento familiar. 4. Enfermagem na saúde da criança. 5. Enfermagem 
em Saúde do adulto. 6. Enfermagem em saúde do adolescente.  7. Enfermagem em saúde do Idoso. 8. Cuidados de 
enfermagem ao recém-nato e no desenvolvimento infantil. 9. Cuidados de Enfermagem aos indivíduos com distúrbios 
clínicos e doenças crônicas. 10. Manutenção da integridade corporal: feridas e curativos. 11. Administração de 
medicamentos: vias, cálculos de dosagem de medicamentos e cuidados gerais. 12. Farmacologia: noções gerais 
farmacológicas: classificação dos fármacos; indicação clínica; reação adversa; efeitos colaterais. 13. Noções básicas 
de vigilância em saúde. 14. Papel do Enfermeiro no Processo de Educação e Saúde. 15. Procedimentos de 
enfermagem em atenção à saúde dos indivíduos, famílias e comunidade. 16. Participação do gerenciamento de 
insumos necessários ao funcionamento da Unidade de Saúde. 17. Atuação do enfermeiro nos programas especiais de 
saúde pública.   
 
 
ENFERMEIRO SANITARISTA 
1. Sistema Único de Saúde – SUS. Lei Federal no 8.080/90. 2. Lei Complementar no 791/95 – Código de Saúde do 
Estado de São Paulo. 3.Vigilância Sanitária. Lei no 9.782/99. 9a, 10a e 11a Conferências Nacionais de Saúde. 4.Ética 
profissional e Legislação de Enfermagem. 5. Epidemiologia: conceitos básicos e aplicações. 6. Modelos de Saúde-
Doença. 7. Níveis de Prevenção. 8. Indicadores epidemiológicos: mortalidade e morbidade. 9. Noções de epidemiologia 
descritiva: o processo epidêmico. 10. Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE: processo de enfermagem. 
Consulta de Enfermagem nos Programas de Saúde. 11. Promoção e educação em saúde: papel e atuação do 
enfermeiro. 12. Elaboração de programas de educação em saúde.13. Doenças transmissíveis: conceitos básicos. 
Modos de transmissão. 14. Doenças emergentes e reemergentes no Brasil. 15.Transição epidemiológica: conceito e 
implicações para a Saúde Pública. 16. Assistência de enfermagem nas doenças não transmissíveis. 17. Vigilância à 
saúde. 18. Vigilância Epidemiológica: conceito, objetivos, aplicação e importância. 19. Sistemas de vigilância 
epidemiológica. 20. Doenças de Notificação Compulsória. 21. Assistência de enfermagem nos Programas de Saúde: 
da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Adulto, do Idoso e do Trabalhador. 22. Assistência de enfermagem aos 
portadores de doenças sexualmente transmissíveis – DST. 23. Autoexame das mamas. Doenças preveníveis por 
imunização. Imunização da criança, do adolescente, da gestante, do adulto, do trabalhador e do idoso. 24. Programa 
Nacional de Imunização. 25. Calendário de Vacinação do Estado de São Paulo. 26. Conservação de vacinas: cadeia 
de frio. 27. Visita domiciliária: conceito, objetivos. 28. Planejamento da visita domiciliária. Assistência de enfermagem 
no planejamento familiar. 29. Métodos anticoncepcionais. 30. Indivíduos com necessidades especiais – feridas 
crônicas, incontinências e ostomias – como problema de saúde pública: assistência de enfermagem. Aconselhamento 
genético como prática de saúde pública: atuação do enfermeiro. 31. Violência e abuso de drogas lícitas e ilícitas como 
problemas de saúde pública. 32. Assistência de enfermagem em urgência e emergências. 33. Administração em 
enfermagem: conceitos básicos. 34. Controle da infecção em Unidades Básicas de Saúde: conceitos básicos. 35. 
Métodos de desinfecção e esterilização. 
 
 
ENGENHEIRO SANITÁRISTA 
1. A importância da água, do solo e do ar como componentes dos ecossistemas na natureza. 1.2. Transporte e 
dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos, líquidos e sólidos: mecanismos físicos, 
químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração. 1.3. Processos de controle da poluição. 1.4. Monitoramento 
ambiental de solo, água e ar. 1.5. Remediação de áreas degradadas. 1.6 Gestão integrada de meio ambiente, saúde e 
segurança industrial. 2. Legislação Brasileira: 2.1. Constituição Federal. 2.2.1 Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. 2.2.2 Título III – Da Organização do Estado. 2.2.3 Título VIII – Da Ordem Social (Capítulo VI Do Meio 
Ambiente). 2.2. Legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal). 2.3. Constituição Estadual. 2.4. Lei Federal n.º 
6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal nº. 
9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 2.5. Resoluções CONAMA. 2.6. Portarias Ministério da Saúde (Nº 
2.914, de 12 de dezembro de 2011 e Portaria de Consolidação No. 5, de 28 de setembro de 2017); 2.7. Código 
Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012). 2.8. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de 1999) e 
Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; 2.9 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985 de 2000). 
2.10. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010) 2.11 Leis Estaduais - Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 2.12. Marco regulatório do saneamento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro 
de 2007).   3. Licenciamento Ambiental. 3.1. Instrumentos de controle e licenciamento. 3.2. Sistema de Licenciamento 
Ambiental. 4. Gestão Administrativa e Ambiental. 4.1. Planejamento, controle, fiscalização e execução de obras; 
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orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico/financeiro. 4.2. Acompanhamento e 
aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 4.3. Sistemas de Gestão Ambiental e 
Auditoria Ambiental. 4.4. Certificação ISO 14.000. 4.5 Instruções Normativas da FUNASA. 
 
 
FARMACÊUTICO E FARMACÊUTICO II 
1. Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação de Fármacoss; Farmacodinâmica; Mecanismo de Ação de 
fármacos que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. 2. Farmácia Clínica e 
Cuidado Farmacêutico: Conceitos Gerais; atribuições do Farmacêutico; Serviços Clínicos; Revisão da Farmacoterapia, 
Acompanhamento Farmacoterapêutico; uso Racional de Medicamentos;; Aspectos de biossegurança em farmácias; 
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em 
evidências. 3. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e 
Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle 
Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e 
suas atualizações; Medicamentos de referência, similares e genéricos, Bioequivalência e Biodisponibilidade, aspectos 
regulatórios.   4. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, 
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de 
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. 5. Controle de 
Qualidade: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-
químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. 6. Ética Profissional: Legislação 
Sanitária aplicada à Farmácia Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. 7. História da 
Saúde Pública no Brasil. O SUS. 8. Epidemiologia: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 
Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. 9. Licitação e Aquisição de Produtos 
Farmacêuticos: Gestão  de serviços de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem de 
medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento 
de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque 
Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
 
 
FISIOTERAPEUTA E FISIOTERAPEUTA II 
1. Anatomia Muscular e Óssea. 2. Fisioterapia Aplicada às Disfunções: Cardiovasculares; Pneumológicas; 
Reumatológicas; Ortopédicas e Traumatológicas; Neurológicas; Pediátricas. 3. Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório de 
Cirurgias Torácicas, Neurológicas e Ortopédicas. 4. Fisioterapia em Terapia Intensiva. 5. Fisioterapia Geral: 
Eletroterapia; Termoterapia; Cinesioterapia. 6. Testes ortopédicos. 
 
 
FONOAUDIÓLOGO 
1. Alterações da linguagem oral e escrita - Fala, voz, audição, fluência e deglutição. 2. Transtornos de aprendizagem 
da leitura e da escrita e Processamento Auditivo. 3. Estudo Fonético e Fonológico do Português Brasileiro – 
classificação fonêmica e estruturas envolvidas na produção dos sons. 4. Respiração Oral – uma visão sistêmica e 
multidisciplinar, inter-relação entre a Fonoaudiologia e Odontologia. 5. Reabilitação dos distúrbios da comunicação oral 
e escrita – voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral, linguagem oral e escrita. 
 
 
INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS EM SAÚDE 
1.Fundamentos da Educação Física. 2.Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de Educação Física 
voltados para: crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso e 
obesidade. 3.Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de exercícios para Academia da Terceira Idade 
(ATI). Princípios das Práticas de Ginástica, Caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos. 4. Princípios das 
Práticas de dança, lutas e capoeira para adolescentes. 5.Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de 
Educação Física e Saúde. Medidas e Avaliação em Educação Física. 6. Anatomia e fisiologia do exercício. 7. Lazer e 
Recreação. 8. Organização de eventos recreativos e esportivos. 9. Atividade física e de saúde. Fisiologia do esforço. 
Atividade física e reabilitação. 10. Atividade física e prevenção de doenças não transmissíveis. 11. Atividade física e 
qualidade de vida. 12. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90. 13. Política Nacional de Humanização. 14. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 15. Sistema de Planejamento do SUS. 16. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 17. Plano Terapêutico Singular. PNAB 2436 de 21/09/2017. 
 
 
MUSICOTERAPEUTA 
1. Definição e Elementos Constitutivos; Conotação Musical: Notas, Escalas, Pauta, Claves, Valores; 2. Divisão 
Proporcional dos Valores; 3. Ligadura e Ponto de Aumento; 4. Principais Sinais na Escrita Musical; 5. Principais Figuras 
da Pauta; Meios de Conhecer o Tom de um Trecho; 6. Sinais de Abreviaturas; 7. Principais Sinais de Frequência;  
Composição de Compasso Musical; Aplicação da música em atividades ligadas à saúde.  
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ODONTÓLOGO E ODONTÓLOGO II 
1. Dentística - Isolamento do campo operatório, preparos cavitários, tratamento restaurador atraumático, proteção do 
complexo dentinopulpar, restaurações dentárias por resina, aplicações clínicas dos materiais ionoméricos.                     
2. Aplicações clínicas dos materiais dentários. 3. Prevenção e fatores de risco da doença periodontal. 4. Patologia 
periodontal. 5. Urgências em Endodontia. 6. Princípios gerais em prótese dentária. 7. Desenvolvimento, morfologia dos 
dentes decíduos, cárie em crianças e adolescentes. 8. Anatomia da cabeça e do pescoço 9. Medicamentos de uso 
odontológico, anestesia local, manejo do paciente. 10. Patologias bucais. 11. Políticas públicas de saúde no Brasil: 
estratégia Programa Saúde da Família (PSF); saúde bucal no PSF. 12. Planejamento e avaliação de programas de 
Saúde Pública. 13. Educação para a saúde: princípios e métodos. 14. Promoção de saúde e prevenção dos agravos de 
saúde bucal mais prevalentes.15. Traumatologia dentoalveolar. 16. Aplicações clínicas dos materiais dentários.                   
17. Cuidados com pacientes portadores de necessidade especiais. 18. Radiologia aplicada à odontologia.                            
19. Princípios de cirurgia. 20. Princípios de exodontia. 21. Prevenção e tratamento das complicações em exodontia. 
 
 
ODONTÓLOGO BUCOMAXILO FACIAL 
1. Anatomia cabeça e pescoço. 2. Farmacologia aplicada à odontologia. 3. Tratamento inicial ao paciente portador de 
trauma de face. 4. Emergências odontológicas. Infecções odontogênicas. 5. Anestesia em odontologia. 6.Doença 
cárie. 7. Cuidado com pacientes portadores de necessidade especiais. 8. Patologias bucais. Avaliação e atendimento 
inicial ao paciente politraumatizado. 9. Patologia Oral e Maxilofacial. Radiologia Oral e Maxilofacial. 10. Cirurgia Oral 
Menor. Farmacologia. 11. Traumatologia Bucomaxilofacial. 12. Cirurgia Ortognática. Anatomia da cabeça e pescoço. 
13. Infecção odontogênica. 
 
 
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 
1. Cariologia; Materiais restauradores; 2. Procedimentos preventivos e restauradores (características gerais) / 
Fármacos, equipamentos, técnicas e complicações relacionadas aos anestésicos locais / Defeitos de desenvolvimento 
da região maxilofacial e oral; 3. anomalias dos dentes; 4. doenças da polpa e do periápice; 5. doenças periodontais; 
infecções bacterianas e virais; 5. patologia epitelial; patologia das glândulas salivares; tumores dos tecidos moles; 
patologia óssea; 6. cistos e tumores odontogênicos; 7. manifestações orais de doenças sistêmicas / Analgésicos; 
antiinflamatórios; antibióticos / Diagnósticos, procedimentos pré-operatórios, emergências e dor orofacial em 
endodontia; 8. anatomia interna dos dentes; 9. desenvolvimento, estrutura e função da polpa; 10. microbiologia e 
imunologia em endodontia; tratamento endodôntico instrumentais, esterilização, materiais e técnicas; 11. traumatismo 
dentário; farmacologia, radiologia, semiologia e cirurgia em endodontia; 12. clareamento. dental; 13. retratamento 
endodôntico; 14. reabsorções dentárias; 15. medicação intracanal e substâncias irrigadoras. 
 
 
ODONTÓLOGO ESF 
1. Atenção básica em saúde bucal. 2. Política Nacional de saúde bucal. 3. Terapêutica Medicamentosa em odontologia.           
4. Urgência em odontologia: diagnóstico e conduta. 
 
 
ODONTÓLOGO IMAGINOLOGISTA 
1. Natureza, propriedades e produção dos Raios X. 2. Constituição e funcionamento dos aparelhos de Raios-X e 
constituição dos tubos formadores de Raios-X. 3. Fatores que influenciam na formação da imagem radiográfica: filmes 
e processamento radiográfico. Princípios de interpretação radiográfica. 4. Técnicas radiográficas intra e extrabucais. 
Anatomia radiográfica das estruturas dento alveolar e do complexo maxilo-mandibular. 5. Radiobiologia e 
radioproteção: diagnóstico por imagem das variações, anomalias, alterações e condições patológicas que acometem 
as estruturas dento-alveolares e o complexo maxilo-mandibular. 6. Métodos avançados de diagnóstico por imagem. 
 
 
ODONTÓLOGO ORTODONTISTA 
1. Crescimento e Desenvolvimento Craniofacial; 2. Desenvolvimento da Oclusão; 3.Classificação das Maloclusões; 
4.Etiologia das Maloclusões; 5. Cefalometria e Principais Análises; 6. Ortondontia Preventiva e Interceptativa; 7. 
Hábitos Bucais Deletérios; 8.Movimentação Dentária; 9. Urgências Endodônticas. 
 
 
  ODONTÓLOGO PARA PACIENTES ESPECIAIS 
1. Dentística - Isolamento do campo operatório, preparos cavitários, tratamento restaurador atraumático, proteção do 
complexo dentinopulpar, restaurações dentárias por resina, aplicações clínicas dos materiais ionoméricos.                     
2. Aplicações clínicas dos materiais dentários. 3. Prevenção e fatores de risco da doença periodontal. 4. Patologia 
periodontal. 5. Urgências em Endodontia. 6. Princípios gerais em prótese dentária. 7. Desenvolvimento, morfologia dos 
dentes decíduos, cárie em crianças e adolescentes. 8. Anatomia da cabeça e do pescoço 9. Medicamentos de uso 
odontológico, anestesia local, manejo do paciente. 10. Patologias bucais. 11. Políticas públicas de saúde no Brasil: 
estratégia Programa Saúde da Família (PSF); saúde bucal no PSF. 12. Planejamento e avaliação de programas de 
Saúde Pública. 13. Educação para a saúde: princípios e métodos. 14. Promoção de saúde e prevenção dos agravos de 
saúde bucal mais prevalentes.15. Traumatologia dentoalveolar. 16. Aplicações clínicas dos materiais dentários.                   
17. Cuidados com pacientes portadores de necessidade especiais. 18. Radiologia aplicada à odontologia.                            
19. Princípios de cirurgia. 20. Princípios de exodontia. 21. Prevenção e tratamento das complicações em exodontia. 
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ODONTOPEDIATRA 
1. Controle psicológico do comportamento da criança. 2. Erupção dentária. Alterações congênitas e adquiridas das 
estruturas bucais associadas. 3. Diagnóstico da doença cárie. Educação e motivação na promoção da saúde bucal na 
criança. 4. Controle mecânico e químico da placa bacteriana. 5. Flúor: aplicação tópica e sistêmica. Selantes de fossas 
e fissuras. Odontologia restauradora. 6. Anestesia local na criança e no adolescente. 7. Terapia pulpar em 
odontopediatria. 8. Traumatismo na dentição decídua. 9. Gengivite e doença periodontal na criança. Atendimento a 
pacientes especiais. 10. Diagnóstico e correção das maloclusões nas dentições decídua e mista.  
 
 
TERRAPEUTA OCUPACIONAL 
1. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Avaliação. 2. Atividades e Recursos Terapêuticos Ocupacionais. 3. Terapia 
Ocupacional em Traumato Ortopedia. 4. Terapia Ocupacional em Neurologia. 5. Terapia Ocupacional em 
Geriatria/Gerontologia.  6. Terapia Ocupacional nas Disfunções Físicas e Reumatológicas.  7. Terapia Ocupacional na 
Saúde Mental.  8. Terapia Ocupacional Psicossocial.  9.  Terapia Ocupacional no Contexto Hospitalar.  10. Tecnologia 
Assistiva 11. Saúde do Trabalhador. 
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 ENSINO MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO 
 
 

NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para todos os cargos de Ensino Médio 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.  2. Aspectos semânticos e estilísticos: 
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia. 3. 
Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de 
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos 
enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de 
acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
 
Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para todos os cargos de Ensino 
Médio 
LOM: 1. Símbolos municipais. 2. Competências e- Poderes do Município. 3. Câmara Municipal: posse, membros, 
atribuições e competências privativas, funcionamento. 4. Mesa Diretora: eleição, atribuições e composição. 5. 
Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e Comissões. 6. Exame público das contas 
municipais. 7. Prefeito Municipal: Competências, privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua 
iniciativa. 8. Atos administrativos de sua competência e seus conteúdos específicos. 9. Publicidade dos Atos. 10. 
Contas municipais, controle interno integrado.  11. Leis orçamentárias e suas características. 12. Tributos municipais. 
13. Distritos: requisitos para criação. 14. Conselho Distrital e Administrador Distrital. 
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras: 1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa. 
Ocupação inicial e povoamento. Primeiras construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa. 
Habitantes nas diferentes fases e possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores 
determinantes. 2. Situação atual. Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização, área, limites 
municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações 
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas, 
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão regional turística 
do Estado. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. De acordo com o 
documento “Informações sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM. 
 
 
Matemática para todos os cargos de Ensino Médio 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números 
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e 
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. 
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes. 
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e 
divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e 
proporção. 8. Regra de três simples direta e inversa, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e 
descontos percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, 
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e 
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Função do 2º grau. 
Gráficos. Discussão. Inequações e Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto das raízes. 14. Trigonometria no 
triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações entre as funções. 15. Matrizes. Determinantes. Regra de 
Crammer.  Logaritmos decimais. Propriedades. Equações 16. Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: 
triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 17. Geometria Espacial. 
Principais sólidos geométricos. Áreas total, lateral e volumes. 18. Geometria Analítica. Distancia entre dois pontos.  
Equação geral e reduzida da reta. 19. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básica. 
 
 
 
TÉCNICO DE APARELHO GESSADO 
1. Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia. 2. Técnicas de imobilização e confecção de aparelho gessado. 3. 
Conhecimentos básicos do instrumental específico. 4. Noções gerais sobre: técnicas básicas de enfermagem, 
esterilização e primeiros socorros.  5. Fraturas, luxações, contusões, entorses e ferimentos em geral (procedimentos 
básicos específicos do técnico). 6. Normas de biossegurança. 
 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL ESF 
1. Educação para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas; promoção de saúde e prevenção contra a cárie 
dental. 2. Controle de infecção na prática odontológica: noções de microbiologia, cuidados com os recursos humanos e 
materiais. 3. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do instrumental. 4. Materiais dentários: 
organização, manipulação e cuidados. 5. Revelação e montagem de radiografias intra-orais.  
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TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
1. Sistema de Medidas. Sistema métrico, sistema decimal, sistema internacional de unidades, fatores de conversão.                   
2. Noções de Técnicas Laboratoriais: preparo de soluções, cálculos de laboratório e preparo de reagentes. Diluição, 
soluções peso/volume (p/v), volume/volume (v/v), soluções molares noções básicas de microscopia. 3. Biossegurança: 
classificação de risco químico e biológico, boas práticas de laboratório, equipamentos de proteção individual e coletiva, 
procedimento para descarte de resíduos gerados em laboratório; limpeza, desinfecção, anti-sepsia e esterilização.                  
4. Bioquímica clínica: determinações bioquímicas, imunoensaios, enzimologia clínica, provas funcionais, análise de 
urina, análise de cálculos, líquido sinovial. 5. Microbiologia: Boas práticas microbiológicas, métodos microbiológicos, 
meios de cultura, esterilização em laboratório de análises clínicas, colorações, coproculturas, culturas de material do 
trato geniturinário, culturas de material da garganta e do escarro, hemoculturas, exame do líquido cefalorraquidiano                
6. Imunologia: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência. 7. Hematologia: colheita de 
material, elementos figurados do sangue, estudo dos glóbulos vermelhos, imunohematologia, hemostasia, química do 
sangue.  
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Fundamentos do exercício da Enfermagem; Administração em Enfermagem; Código de Ética e Deontologia dos 
profissionais de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Políticas e Programas Nacionais do SUS 
(engloba programa nacional de imunizações, DST, hepatites e AIDS, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes, 
doenças crônicas);  Política Nacional de Segurança do Paciente; Infecções relacionadas à Assistência à Saúde; Saúde 
do trabalhador em Enfermagem; Enfermagem em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente; Cuidados de 
Enfermagem ao recém-nato normal e de risco;  Pré-natal, parto, puerpério, aborto, agravos por violência sexual;  
Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso: Cuidados de Enfermagem ao indivíduo com distúrbios clínico e cirúrgicos 
(pré, trans e pós operatório); Feridas e curativos. Emergência clínica e cirúrgica e assistência de Enfermagem; Cuidado 
ao Paciente Crítico; Ações de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar; Biossegurança; Processo 
de esterilização; Legislação do SUS (Lei 8080 e 8142); Administração de medicamentos; Noções de Farmacologia. 
 
 
TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA 
1. Noções de anatomia humana; Divisão do corpo humano; Constituição do corpo humano; Sistemas do corpo 
humano. 2. Noções de fisiologia humana; 3. Noções de microbiologia humana; 4. Noções de doenças infecto-
contagiosas; 5. Noções de anestesiologia; 6. Tipos de anestesia; 7. Noções de infecção hospitalar; 8. Organização 
hospitalar; 9. O centro cirúrgico; 10. Central de material esterilizado; 11. Classificação de artigos; 12. Reprocessamento 
e reesterilização; 13. Limpeza dos artigos; 14. Empacotamento dos artigos e instrumentais cirúrgicos; 15. 
Procedimentos cirúrgicos; 16. Preparo e função do instrumentador cirúrgico; 17. Tempo cirúrgico; 18. Terminologia 
cirúrgica; 19. aramentação cirúrgica; 20. Escovação; 21. Características dos principais Anti-Sépticos; Degermação; 22. 
Características dos tempos cirúrgico e assistência em cada um; 23. Instrumentais para procedimentos especiais; 
Instrumentais para diversos fins; 24. Cuidados no manuseio do instrumental cirúrgico; 25. Contagem dos instrumentais 
cirúrgicos; Agulhas e fios cirúrgicos; 26. Técnica de montagem de caixas cirúrgicas; Montagem da mesa; 27. Técnicas 
de instrumentação cirúrgica em diversos procedimentos cirúrgicos; 28. Assistência ao paciente cirúrgico; 29. Conceitos 
básicos; Drenos; Curativos; 30. Noções de primeiros socorros; Sinais vitais; 30. Atendimento aos pacientes graves; 31. 
Ética profissional; 32. Código de Ética do Instrumentador cirúrgico 
 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Noções básicas sobre as radiações; riscos na radiologia diagnóstica; fundamentos de dosimetria e radiobiologia, 
efeitos biológicos das radiações, radioproteção e princípios do posicionamento radiológico; aparelhos de raios X, 
grades, cones, colimadores, chassis, ecrans, filmes de raios X, intensificadores, câmara clara, seleção de exames, 
identificação, exames gerais e especializados em radiologia, princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental, 
anatomia do esqueleto axial e apendicular, radiografias simples, meios de contraste radiológico e exames 
contrastados, noções de hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, medicina 
nuclear, processamento de imagens digitais, Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 
453. 
 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA 
Noções básicas sobre as radiações; riscos na radiologia diagnóstica; fundamentos de dosimetria e radiobiologia, 
efeitos biológicos das radiações, radioproteção e princípios do posicionamento radiológico; aparelhos de raios X, 
grades, cones, colimadores, chassis, ecrans, filmes de raios X, intensificadores, câmara clara, seleção de exames, 
identificação, exames gerais e especializados em radiologia, princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental, 
anatomia do esqueleto axial e apendicular, radiografias simples, meios de contraste radiológico e exames 
contrastados, noções de hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, medicina 
nuclear, processamento de imagens digitais, Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 
453. 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Prevenção dos riscos ambientais: conceitos, definições e classificação dos riscos. Parâmetros e índices utilizados nas 
avaliações dos riscos. Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais. Medidas preventivas e de 
controle dos agentes de riscos ambientais. E.P.I.´s e E.P.C.´s.  PPRA - Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais NR 9 e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 7. Efeitos dos agentes de riscos 
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ambientais no organismo. Sistemas de prevenção e combate a incêndios: teoria do fogo, equipamentos fixos e móveis 
de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Sistemas e equipamentos de alarme. Detecção e 
proteção contra o incêndio. Acidente de trabalho: conceitos, causas e consequências. Investigação e análise do 
acidente de trabalho. Estatísticas dos acidentes de trabalho. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Normas 
Regulamentadoras: Ênfase nas NR´S nº 4 a 10, 12, 15 a 18, 20, 23 a 27 e legislação complementar. Atividades 
educativas de segurança do trabalho: CIPA. Combate a incêndios. Normas de segurança. Ética do exercício 
profissional. Relações humanas no trabalho.  
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 CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
NÚCLEOS COMUNS 
 

Português para todos os cargos do Ensino Fundamental Completo 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.  2. Aspectos semânticos e estilísticos: 
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia. 3. 
Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de 
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos 
enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de 
acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
Matemática para todos os cargos do Ensino Fundamental Completo 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números 
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e 
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. 
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes. 
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e 
divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e 
proporção. 8. Regra de três simples, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos 
percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, 
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e sub-múltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e 
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º 
grau. Soma e Produto das Raizes 14. Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, 
circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e 
interpretação básica.  
 
Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para todos os cargos do Ensino 
Fundamental Completo 
LOM: 1. Símbolos municipais. 2. Competências e- Poderes do Município. 3. Câmara Municipal: posse, membros, 
atribuições e competências privativas, funcionamento. 4. Mesa Diretora: eleição, atribuições e composição. 5. 
Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e Comissões. 6. Exame público das contas 
municipais. 7. Prefeito Municipal: Competências, privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua 
iniciativa. 8. Atos administrativos de sua competência e seus conteúdos específicos. 9. Publicidade dos Atos. 10. 
Contas municipais, controle interno integrado.  11. Leis orçamentárias e suas características. 12. Tributos municipais. 
13. Distritos: requisitos para criação. 14. Conselho Distrital e Administrador Distrital. 
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras: 1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa. 
Ocupação inicial e povoamento. Primeiras construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa. 
Habitantes nas diferentes fases e possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores 
determinantes. 2. Situação atual. Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização, área, limites 
municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações 
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas, 
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão regional turística 
do Estado. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. De acordo com o 
documento “Informações sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (Auxiliar em Saúde Bucal) 
1. Educação para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas; promoção de saúde e prevenção contra a cárie 
dental.  2. Controle de infecção na prática odontológica: noções de microbiologia, cuidados com os recursos humanos 
e materiais. 3. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do instrumental. 4. Materiais dentários: 
organização, manipulação e cuidados. 5. Revelação e montagem de radiografias intraorais. 6. Princípios e técnica de 
desinfecção. 7. Princípios e técnicas de processamento de instrumental e esterilização. 8. Radiografia, equipamento 
radiográfico e segurança contra Radiação.  9. Transmissão e prevenção de doenças. 10. Odontologia preventiva.                
11. Patologia Oral. 12. Emergências no consultório odontológico. 13. Anatomia da cabeça e do pescoço 
 
 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ESF (Auxiliar em Saúde Bucal) 
 
1. Educação para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas; promoção de saúde e prevenção contra a cárie 
dental.  2. Controle de infecção na prática odontológica: noções de microbiologia, cuidados com os recursos humanos 
e materiais. 3. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do instrumental. 4. Materiais dentários: 
organização, manipulação e cuidados. 5. Revelação e montagem de radiografias intraorais. 6. Princípios e técnica de 
desinfecção. 7. Princípios e técnicas de processamento de instrumental e esterilização. 8. Radiografia, equipamento 
radiográfico e segurança contra Radiação.  9. Transmissão e prevenção de doenças. 10. Odontologia preventiva.                
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ANEXO III 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 
 

11. Patologia Oral. 12. Emergências no consultório odontológico. 13. Anatomia da cabeça e do pescoço. 14. Materiais 
odontológicos com uso em saúde coletiva; 15. Ações coletivas em saúde bucal. 16. Programas do SUS no atendimento 
aos pacientes e usuários. 
 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
1. Sistema de Medidas. Sistema métrico, sistema decimal, sistema internacional de unidades, fatores de conversão. 2. 
Segurança no Laboratório. Riscos físicos, equipamentos de proteção individual e coletivo, equipamentos de laboratório, 
vidraria; Riscos químicos, FISPQ, rótulo e armazenamento de produtos químicos, compatibilidade de produtos 
químicos, descarte de resíduos químicos; Uniforme e regras de segurança laboratoriais. 3. Boas práticas 
microbiológicas. Manipulação segura de amostras em laboratório, separação de soro, utilização de câmaras de 
segurança biológica, uso de pipetas e meios de pipetar 4. Riscos biológicos. Prevenção de acidentes, precauções-
padrão, métodos de controle de exposição, transporte de substâncias infecciosas, métodos de descontaminação, 
técnicas de esterilização: assepsia, antissepsia, descarte de resíduos biológicos 5. Utensílios de laboratório. Vidraria, 
plásticos, garrafas, micropipetadores. Cuidados e limpeza dos materiais de laboratório. 6. Equipamentos de laboratório. 
Autoclaves, centrífugas, balanças, medidores de pH, câmaras de controle de temperatura, câmaras de segurança 
biológica, destiladores. Água destilada, deionizada, osmose reversa. Registro de manutenção e utilização de 
equipamentos. 7. Cálculos de laboratório e preparo de reagentes. Diluição, soluções peso/volume (p/v), volume/volume 
(v/v), soluções molares. 
 
 
 
CUIDADOR EM SAÚDE MENTAL 
1. Legislação em Saúde Mental. Portaria nº 106/2000 do Ministério da Saúde (Serviços Residenciais Terapêuticos). Lei 
Federal nº 10.216 de 06/04/2001. 2. Características das principais patologias dos pacientes necessitados de cuidador 
em saúde mental: deficiência mental; transtorno mental: esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, depressão; 
transtornos de comportamento e psicopatias; uso de drogas. 3. Noções sobre o envelhecimento, as demências e os 
transtornos comportamentais de idosos. Noções de padrões respiratórios e assistência à ventilação. 4.Conhecimento 
básico de aparelhos usados por pacientes necessitados de cuidador de saúde (aparelho de pressão, inalador, 
nebulizador, bolsa térmica, vaporizadores, despertador, termômetro). 5. Manejo postural – transferências e 
posicionamentos adequados (no leito, sentado, deitado e em pé). 6. Noções de manejo de instrumentos auxiliares aos 
pacientes necessitados de cuidador de saúde (muleta, andador, cadeira de rodas, cadeira sanitária, órteses, próteses, 
imobilizações, talas, etc); 7. Postura ética em relação ao paciente, à equipe de trabalho, aos familiares e aos diversos 
ambientes de atuação e à comunidade; 8. Atividades auxiliares de promoção, proteção e recuperação da saúde dos 
pacientes ;9. Ações facilitadoras ao bem-estar e aos cuidados com a saúde, a alimentação, a higiene pessoal, a 
recreação, promoção de autonomia, socialização e lazer dos moradores e reabilitação psicossocial. 10.Ética 
Profissional 
 
 
MAQUEIRO 
1. Primeiros Socorros 2. Humaniza SUS 3. Processo de Trabalho do Maqueiro 4. Postura no Ambiente de Trabalho 5. 
Cuidados com o Paciente 6. Primeiros socorros 7. Remoção do Paciente 8. Transporte do Paciente 9. Cuidados no 
Transporte de Macas e Cadeira de Rodas 9. Unidades de Saúde e Transporte 10. Serviços de Urgência / Emergência 


