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ANEXO V – PROGRAMA DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS 

 

Conteúdo Comum a todos os cargos 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais. A 
língua e suas modalidades. Elementos da obra literária. Estilo, gêneros literários. Alguns elementos 
constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre (ou semi-indireto). Intertextualidade. Coesão e 
coerência. Figuras de Linguagem (figuras de palavras, figuras de construção e figuras de pensamento). 
Neologismo. Funções da Linguagem: (Fática, Conativa (ou apelativa), Poética, Referencial (informativa ou 
cognitiva), Emotiva (ou expressiva), Metalinguística). Fonologia e Fonética: fonemas, classificação de 
fonemas, encontros vocálicos (ditongo, hiato, tritongo). Encontro consonantal, dígrafos. Classificação das 
palavras quanto ao número de sílabas (monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas). Classificação 
das palavras quanto ao acento tônico (oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas). Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Classe de palavras (estrutura, formação, flexões, 
emprego e morfossintaxe): substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição. Frase, oração, período simples e composto: coordenação e subordinação. 
Pontuação. Significação das palavras: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, hiperonímia, 
hiponímia. Denotação e conotação. Concordância nominal, concordância verbal, regência verbal e regência 
nominal. Colocação pronominal. Termos essenciais da oração: sujeito (tipos), predicado (tipos), predicativo 
do sujeito e do objeto. Verbo de ligação, predicativo do sujeito e do objeto. Termos integrantes da oração: 
objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios da oração: 
adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Emprego e omissão do hífen. Uso de há (verbo) e 
a (preposição). Uso de onde e aonde. Uso dos porquês. Uso dos pronomes este, esse, aquele (isto, isso, 
aquele). Versificação: estrofe, verso, rima, soneto, divisão poética. Literatura Brasileira (periodização: início 
e término de cada período - ano, acontecimento e autor - características, representantes e obras de cada 
movimento). Foco narrativo: narrador-personagem, narrador-protagonista, narrador-testemunha, narrador-
onisciente, narrador-observador. 

Políticas Públicas: Legislação, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação Orgânica 
da Saúde no Brasil. Ética e conduta dos agentes públicos. Princípios da Administração Pública. Direitos e 
Garantias Fundamentais. Direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde. Controle Social nas políticas 
públicas. Financiamento da Saúde no Brasil. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de 
Atenção Hospitalar. Política Nacional de Atenção Básica.  

Informática: Fundamentos da Computação: conceitos básicos de informática, componentes funcionais de 
computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de 
dados. Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento 
de arquivos e pastas, diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos no Windows XP. 
Conceitos e funções de aplicativos das versões do MS Office: editores de texto, planilhas eletrônicas, 
apresentações de slides. Aplicativos associados à internet: navegação (Internet Explorer, Firefox, Google 
Crome). Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor. Noções de segurança das 
mensagens. Internet: conceitos baseados no Internet Explorer 6 ou superior, navegação, URLs, links. 
Microsoft Office 2007 e BrOffice 3.1: Editor de Texto - estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 
tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos pré-definidos, caixas de texto. Planilhas Eletrônicas - estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de 
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras, 
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação. Trabalho em Rede: compartilhamento 
de pastas e arquivos, localização e utilização de computadores e pastas remotas, mapeamento de 
unidades da rede. 
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Conhecimentos Específicos 

 

ADMINISTRADOR: Fundamentos das principais teorias administrativas: administração científica, teoria 
clássica, escola de relações humanas, abordagem comportamentalista, teoria da burocracia, teoria de 
sistemas e abordagem contingencial. Planejamento Estratégico. Mapas Estratégicos. Análise SWOT. 
Indicadores de desempenho. Conceitos de gestão de projetos, ciclo de vida do projeto, riscos do projeto, 
estrutura e processos. Matriz GUT. Fluxograma. Organograma. Dimensionamento e controle de estoques. 
Curva ABC. Kanban. Gestão de pessoas nas organizações públicas. Gestão por competências nas 
organizações públicas. Análise de cargos. Recrutamento e seleção nas organizações públicas. 
Desenvolvimento de equipes. Consolidação das Leis do Trabalho. Cálculos trabalhistas. Gestão de 
contratos. Compras na administração pública. Licitações e contratos (Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores). Comissões de licitação. Dispensa e inexigibilidade de licitação. Sistemas de 
cotação eletrônica e de registro de preços. Pregão (Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações 
posteriores).  Organização, sistemas e métodos. Gestão de processos. Sistemas de informações gerenciais. 
Organizações Hospitalares. Conceitos de serviço público. Gestão na administração pública. Governança 
Pública. Código de ética profissional. 

ANALISTA DE SISTEMAS: Segurança de Sistemas de Informação; Projetos e desenvolvimento de 
sistemas desde a concepção até sua implantação. Conhecimento em .NET, PHP, C#, HTML e BI. Banco de 
Dados Padrão ANSI/SQL. Metodologia para soluções de problemas. UML, BPM/BPMN, ITIL, COBIT, 
PMBOK. Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002. BPO. Gerenciamento de projetos (escopo, recursos e 
prazos). Mapeamento de processos, elaboração de planos de trabalho e cronogramas (Xp, Scrum, Kanban, 
RUP) e seus softwares. Estimativa de atividades utilizando o método de análise por ponto de função. 
Contratação de Soluções em TI (Instrução Normativa 4, de 11 de setembro de 2014 – Governo Digital). 

ANALISTA DE SUPORTE: Segurança de Sistemas de Informação. Recursos de infraestrutura lógica (DNS, 
IPv4, IPv6, DHCP, Firewall, Proxy, AD-ActiveDirectory, LDAP, VPN e SNMP). Montagem, manutenção e 
configuração de computadores e servidores (Windows e Linux). Servidores Web IIS e Apache. Estruturação 
de redes e comunicação, norma ISO 27.002. ITIL. Telefonia IP, SIP, Asterisk. Sistemas de Storage. RAID. 
Conceitos e Sistemas de Backup. Linguagem SQL. Plataformas de virtualização (VMWare e Citrix): Telecom 
(TCP, Switches, Roteadores, Link de Dados). Sistemas operacionais cliente (Windows). Sistemas 
operacionais para Servidor: Microsoft Windows (Windows Server 2008 e 2012), Linux (RedHat e Debian) e 
AIX (IBM). Modelo OSI. 

ASSISTENTE SOCIAL: Sistema Único de Assistência Social. Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Políticas afirmativas. Política Nacional de Assistência Social. Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS). Serviço Social na saúde. Instrumentais técnico-operativos do 
Serviço Social. Fundamentos histórico-metodológicos do Serviço Social. Estado e direitos sociais. 
Fundamentos sócio-históricos das políticas sociais no Brasil. Políticas Públicas e Sociais e Serviço Social. 
Pesquisa e Planejamento Social (plano, programa e projeto). Laudos e pareceres sociais. Serviço Social e 
interdisciplinaridade.Trabalho e formação profissional. Supervisão em Serviço Social. Questão Social. 
Seguridade Social. Projeto Ético Político profissional. Código de Ética do/a Assistente Social. Lei 8662/93 de 
Regulamentação da Profissão. 

CONTADOR: Princípios fundamentais de contabilidade. Patrimônio e variações patrimoniais. Atos e Fatos 
contábeis. Normas, técnicas e práticas contábeis. Grupo de contas. Plano de contas. Contas. Escrituração. 
Lançamentos. Estoque. Registros típicos de uma empresa comercial e de serviços. Operações com 
mercadorias. Livros contábeis obrigatórios e facultativos. Ativo. Passivo. Patrimônio Líquido. Provisões e 
ajustes. Depreciação, amortização e exaustão. Critérios de avaliação do ativo e passivo. Folha de 
pagamento: cálculo e contabilização. Procedimentos de encerramento do exercício social. Demonstrações 
contábeis. Estrutura e análises das demonstrações contábeis. Notas Explicativas às demonstrações 
contábeis. Lei nº 6.404/76 e suas alterações, em especial as introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e suas 
alterações e 11.941/2009, bem como, de forma complementar,na NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, 
aprovada pela Resolução CFC nº 1.374/2011. Código Civil – Lei nº 10.406/2002 e suas alterações, artigos 
1.179 a 1.195. Código de Ética Profissional do Contador, aprovado pela Resolução CFC nº 803/96 e suas 
alterações. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83 e suas alterações. 
Custos: Conceitos, classificação, terminologia e princípios. Apropriação dos custos à produção (conceitos e 
critérios). Departamentalização: conceito, tratamento contábil, apropriação. Impacto no custo do 
produto/serviço vendido. Apuração da produção acabada, dos produtos em elaboração e dos 
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produtos/serviços vendidos. Tipos de custeio: conceitos, apropriação e impacto nos resultados. Custeio 
ABC. Formas de controle de custos. Custos estimados, controláveis e custo padrão. Margem de 
contribuição. Ponto de equilíbrio. Margem de segurança. Análise do custo x volume x lucro. Ética em 
Auditoria Interna. Independência, objetividade e zelo profissional. Controles internos: classificação e 
objetivos. Estruturas de controles internos: COSO I (Internal Controle – Integrated Framework). Gestão de 
riscos organizacional: COSO II (Enterprise Risk Management). Planejamento de auditoria: levantamento 
preliminar, ferramentas e técnicas de auditoria. Técnicas de revisão analítica de auditoria. Papéis de 
trabalho, relatório de auditoria e evidências. Contabilidade Pública: conceito e campo de atuação. 
Patrimônio público. Composição e variações patrimoniais. Fundos especiais.  Despesas de exercício 
anteriores. Restos a pagar. Dívida ativa. Receitas e despesas públicas. Classificação da Receita e despesa. 
Créditos adicionais. Execução orçamentária e financeira. Ingressos e dispêndios extra-orçamentários. 
Superveniências e insubsistências. Controle e variações do patrimônio público. Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16). Normas e manuais editados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN e Secretaria do Orçamento Federal – SOF, referentes a: procedimentos contábeis 
orçamentários, patrimoniais e específicos. Plano de contas e sistemas de contas e escrituração aplicados 
ao setor público. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Demonstrativo de estatística de 
finanças públicas. Administração Pública, Financeira e Orçamentária: Noções sobre administração pública. 
Conceito de serviço público. Organização da Administração pública brasileira. Orçamento público e 
processo orçamentário. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
(art. 70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169). Lei nº 4.320/64. Controle externo e Interno na 
Administração Pública. Tomada e prestação de contas. Execução fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei 
Complementar nº 101/2000. Leis nº 8.666/93, 10.520/02, 13.303/16e suas alterações (licitações e contratos 
públicos). 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE ENFERMEIRO: 

Anatomia e Fisiologia. Semiologia e Semiotécnica. SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem.  
Técnicas: higiene e conforto do paciente. Cálculo e administração de medicação e soluções. Nutrição 
enteral e parenteral. Sondagens: gástrica, enteral e vesical. Transfusões de sangue e hemoderivados. 
Avaliação de feridas. Curativos e coberturas. Estomaterapia. Lavagem gástrica. Enema. Balanço hídrico. 
Oxigenoterapia e inaloterapia. Doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis: formas de prevenção, 
isolamento e cuidados de enfermagem. Vacinação: normas do Ministério da Saúde. Enfermagem na 
Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melius 
(DM). Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Programa 
Nacional de Imunização. Gerenciamento de enfermagem: desenvolvimento e avaliação de profissionais. 
Liderança em enfermagem. Gestão de conflitos. Infecções relacionadas à atenção a saúde (IRAS). 
Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar. Gerenciamento de resíduos na saúde. Biossegurança. 
Bioética. Suporte básico de vida. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Rede Sentinela – ANVISA. 
Escala de Morse - Quedas. Escala de Braden – LLP. Metodologia da pesquisa científica. Legislação 
profissional de enfermagem. Resoluções do COFEN - Lei do Exercício Profissional. Código de Ética 
Profissional. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. Sistema Único de Saúde.  

ENFERMEIRO (CENTRO CIRÚRGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO E/OU CENTRO DE MATERIAL E 
ESTERILIZAÇÃO: Planejamento estrutural e ambiente do centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e 
central de material esterilizado. Classificação e tipos de cirurgia. Nomenclatura cirúrgica. Sistematização da 
assistência de enfermagem perioperatória. Transporte e recepção para o centro cirúrgico. Equipamentos do 
centro cirúrgico. Período pré‐operatório, intraoperatório e pós‐operatório. Riscos cirúrgicos. Analgesia e 
anestesia. Posicionamento na mesa cirúrgica para anestesia e cirurgia. Tempos cirúrgicos. Instrumentais 
cirúrgicos e montagem da mesa. Degermação/escovação. Paramentação. Tipos de fios e agulhas. Sala de 
recuperação pós-anestésica. Ferida cirúrgica e sistemas de drenagem. Infecção do sítio operatório. 
Estrutura física da central de material esterilizado e fluxo de material. Métodos de esterilização. Indicadores 
de processos de limpeza e esterilização (químicos e bacteriológicos). Tipos de invólucros. Armazenamento 
e distribuição do material esterilizado. Epidemiologia. Cuidados nas afecções cirúrgicas. Farmacologia 
aplicada ao processo pré/trans/pós-operatório. Programa de Cirurgia Segura (OMS). 

ENFERMEIRO (GENERALISTA): Administração Aplicada à Enfermagem: o hospital, serviços hospitalares, 
rotinas hospitalares, passagem de plantão, escalas de atividades, relatório de enfermagem, sistema de 
comunicação com os serviços, admissão, alta, transferência e óbito de pacientes, recursos humanos, físicos 
e materiais para a prestação da assistência de enfermagem. Enfermagem em Pacientes Críticos: primeiro 
atendimento em pronto socorro em pacientes traumáticos e clínicos, atendimento em parada 
cardiorrespiratória, cirúrgicos ou politraumatizados. Principais medicações usadas em emergência. 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria: relacionamento interpessoal e terapêutico, principais doenças 
psiquiátricas e tratamento, drogas usadas em psiquiatria, assistência ao paciente psiquiátrico. Cuidados de 
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enfermagem ao paciente adulto clínico, cirúrgico. Cuidados paliativos e assistência ao paciente oncológico. 
Cuidados de enfermagem em emergências clínicas. Cuidados de enfermagem em doenças crônicas não 
transmissíveis. Gerenciamento de riscos e segurança do paciente. Farmacologia clínica. Guidelines PCR 
2015 – American Heart Association. Diretrizes de 2017 da American Heart Association para Suporte Básico 
de Vida e suas atualizações. Escala de coma Glasgow. Protocolo de Sepse - Instituto Latino Americano de 
Sepse (ILAS). Protocolo de AVC – Portaria GM/MS 664, de 12 de abril de 2012. Protocolo de Manchester. 
Intoxicações exógenas. 

ENFERMEIRO (INTENSIVISTA ADULTO): Estrutura, organização e gestão da Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto. Admissão do recém nascido na Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Aspectos éticos e 
legais no atendimento ao adulto. Processo de enfermagem aplicada à saúde do adulto. Assistência de 
enfermagem a condições crônicas e agudas de saúde. Assistência de enfermagem a pacientes com risco 
para infecção relacionada à assistência a saúde. Assistência de enfermagem no centro cirúrgico. 
Assistência de enfermagem a pacientes adultos submetidos à anestesia. Assistência de enfermagem a 
pacientes adultos com dor (aguda ou crônica). Assistência de enfermagem a pacientes com doenças 
hematológicas e oncológicas. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema respiratório. 
Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema cardiovascular. Assistência de 
enfermagem a pacientes em desequilíbrio eletrolítico e ácido‐básico. Assistência de enfermagem a 
pacientes com doenças do sistema digestório. Assistência de enfermagem apacientes em situações 
emergenciais. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema músculo esquelético. 
Assistência de enfermagem a pacientes com risco para integridade da pele e integridade tissular 
prejudicada. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema urinário. Assistência de 
enfermagem a usuários com infecções adquiridas na comunidade. Assistência de enfermagem a pacientes 
com distúrbios vasculares e cerebrais. Assistência de enfermagem a pacientes com intoxicação exógena e 
que sofreram acidentes por animais peçonhentos. Farmacologia aplicada a enfermagem de terapia 
intensiva. Assistência de enfermagem a pacientes de Trauma. 

ENFERMEIRO (INTENSIVISTA NEONATAL): Estrutura, organização e gestão da Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. Admissão do recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Controle da dor 
e sedação do neonato. Assistência ao recém-nascido: Adaptação extra-uterina. Cuidados com recém- 
nascido na sala de parto. Tocotrauma. Nomenclatura perinatal e neonatal. Exame físico do recém-nascido. 
Triagem neonatal. Amamentação. Hiperbilirrubinemia. Incompatibilidade do Fator Rh. Síndrome de 
abstinência neonatal. Assistência ao recém nascido pré-termo: Classificação e características do recém-
nascido prematuro. Desenvolvimento neurocomportamental. Complicações frequentes do recém-nascido. 
Termorregulação. Asfixia neonatal. Insuficiência respiratória. Infecções neonatais. Distúrbio metabólico. 
Enterocolite necrotizante. Crises de apneia. Hemorragia intracraniana. Distúrbio hematológico. Retinopatia 
da prematuridade. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – UNICEF. Cuidados ao recém-nascido cirúrgico. 
Gastrosquise. Onfalocele. Mielomeningocele. Imperfuração anal. Diálise peritoneal no recém-nascidos. 
Cuidados com pele do recém-nascido. Banco de Leite Humano. Aleitamento materno. Terapia nutricional 
neonatal. 

ENFERMEIRO (INTENSIVISTA PEDIÁTRICO): Estrutura, organização e gestão da Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica. Admissão do recém nascido na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Epidemiologia 
aplicada à UTI pediátrica. Anatomia e fisiologia pediátrica. Bioestatística. Prevenção e controle de IH e 
biossegurança. Ética, bioética e humanização em terapia intensiva e pediátrica. Banco de Leite Humano 
(BLH), aleitamento materno e terapia nutricional neonatal e pediátrica. Farmacologia aplicada à pediatria no 
cenário intensivista. Prontuário do paciente/direito em saúde. Ventilação mecânica. Sistematização da 
assistência de enfermagem em UTI. Doação de órgãos e transplantes pediátricos. Assistência a crianças 
com agravos cirúrgicos e traumáticos. Assistência a crianças com complicações do sistema 
cardiovascular/respiratório. Assistência a crianças com complicações do sistema nervoso/endócrino. 
Assistência a crianças com complicações do sistema digestório. Assistência a crianças com complicações 
do sistema genito‐urinário. Oncologia em terapia intensiva pediátrica. Terapia intravenosa em pediatria. 
Urgência e emergência em pediatria. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – UNICEF. Assistência em 
crianças com alterações renais – diálise peritoneal e hemodiálise. Cuidados Paliativos em UTI pediátrica. 
Hematologia em terapia intensiva pediátrica. Braden-Q. 

ENFERMEIRO (OBSTETRÍCIA): Adaptações fisiológicas e patológicas no ciclo gravídico-puerperal na 
prestação de cuidado integral. Urgências e emergências durante ciclo gravídico-puerperal. Política nacional 
de atenção integral à saúde da mulher. Acolhimento obstétrico. Classificação de risco obstétrico. Assistência 
ao parto normal de evolução fisiológica. Boas práticas de parto normal. Dor e analgesia no parto. 
Tecnologias não invasivas de alívio da dor durante trabalho de parto e parto. Assistência imediata ao recém-
nascido em sala de parto. Emergências e urgências neonatais. Assistência integral à mulher no puerpério. 
Complicações pós-parto. Humanização no parto. Cuidados à gestante na atenção pré-natal. Iniciativa 



GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC                    Concurso Público01/2018 – Edital de Abertura nº 01 
 

5 

 

Hospital Amigo da Criança – UNICEF. 

ENFERMEIRO (SAÚDE PÚBLICA): Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura e 
organização. Políticas de saúde e Planejamento no SUS. Carta dos Direitos dos usuários do SUS. 
Participação e Controle social. Código de Ética e Legislação da Enfermagem (Resolução COFEN 
Nº564/2017). Regulamentação do Exercício da Enfermagem (Decreto Nº94.406/1987). Humanização no 
SUS. Política Nacional da Atenção Básica (Portaria Nº 2436/2017). Programa Nacional de Segurança do 
Paciente. Programa Nacional de Imunizações. Programa Nacional Atuação do enfermeiro na atenção 
básica. Atuação do enfermeiro do SUS. Atuação do enfermeiro em saúde da família. Gerenciamento dos 
resíduos de serviços de saúde. Biossegurança em saúde pública. Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Ambiental e Vigilância em Saúde. Doenças transmissíveis prevalentes, Doenças e agravos não 
transmissíveis. Notificação de doenças. Indicadores de saúde. Promoção da saúde e Prevenção de 
doenças.  Consulta de Enfermagem na Atenção Básica. Cuidados de Enfermagem nas urgências e 
emergências clínicas. Ações em Saúde e Programas de Saúde. Planejamento, gerenciamento, 
coordenação, execução e avaliação em serviços de saúde. Administração dos serviços de saúde. 
Dimensionamento de enfermagem conforme legislação. Educação em Saúde. Supervisão de Enfermagem. 
Liderança em Enfermagem. Pesquisa quantitativa e qualitativa em saúde pública. Educação em Saúde: 
Grupos de Saúde na Atenção Básica. Programa Saúde na Escola. 

ENFERMEIRO (TRABALHO): Assistência de enfermagem em urgências. Doenças profissionais e doenças 
relacionadas ao trabalho. Sistema Previdenciário no Brasil. Aspectos legais sobre doenças e acidentes de 
trabalho no Brasil. Responsabilidades éticas e legais à Saúde do Trabalhador. Legislação Trabalhista. SAT - 
Seguro contra Acidente do Trabalho. CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. Direitos Sociais.  
Afastamento laboral. Trabalho em turnos ininterruptos. Epidemiologia e Vigilância da Saúde do Trabalhador: 
doenças profissionais, doenças relacionadas ao trabalho, doenças de notificação compulsória, doenças 
imunopreveníveis e imunização ocupacional. Exposição ocupacional a doenças infectocontagiosas. 
Ergonomia aplicada ao trabalho: metodologia da análise ergonômica do trabalho. Manual de aplicação da 
NR 17. Saúde mental aplicada ao trabalho. Organização do trabalho. Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional: PCMSO. Toxicologia ocupacional. Níveis de atenção à saúde. Promoção da saúde e 
proteção específica, atenção secundária e terciária. Bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho. 
Programas de Saúde do Trabalhador. Biossegurança e saúde. Norma Regulamentadora 32. Exposição a 
material biológico. Medidas de controle pós-exposição. Métodos de desinfecção e esterilização de materiais 
e equipamentos de saúde.  Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Ética, 
bioética e deontologia de enfermagem: lei do exercício profissional de enfermagem. Atribuições e atuação 
do Enfermeiro do Trabalho. Sistematização da assistência de enfermagem. Administração de serviços de 
saúde e dos SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho). 
Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho. Legislação de Segurança, Medicina do Trabalho, Convenções 
Nacionais sobre Saúde do Trabalhador: Normas Regulamentadoras. Consolidação das Leis do Trabalho. 
Aposentadoria Especial no Brasil. PPP- Perfil Profissiográfico Previdenciário. Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) - Decreto Nº 7.602/2011. Bioestatística: coleta de dados, 
amostragem, análise dos dados, apresentação tabular e representação gráfica, estudo dos agravos à saúde 
do trabalhador. Elementos de higiene ocupacional. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 
Levantamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes e métodos de avaliação. 
CIPA. Gerenciamento dos riscos ocupacionais e limites de exposição. Noções de auditoria enfermagem.  

ENGENHEIRO (AMBIENTAL): Esgoto Sanitário: Fundamentos de Saúde Pública. Princípios do tratamento 
de esgoto. Disposição final de efluentes. Tratamento de água: abastecimento de água. Reservatórios e 
redes de distribuição de água. Recursos hídricos e efluentes líquidos. Reúso da água. Parâmetros de 
qualidade da água. Poluição atmosférica: características da atmosfera.  Emissões atmosféricas e mudanças 
climáticas. O efeito estufa e o aquecimento global. Energia: fontes de energia renováveis. O uso da energia. 
Gerenciamento de resíduos e solos contaminados.  Tratamento e disposição final de resíduos sólidos: 
planejamento ambiental. Planejamento territorial. Urbanismo. Vocação e uso do solo. Microbiologia aplicada 
ao saneamento ambiental. Avaliação de impacto ambiental: impactos e aspectos ambientais. Indicadores de 
impacto ambiental. Análise de risco. Interferência nos sistemas ambientais. Degradação e dano ambiental. 
Avaliação de recursos e danos ambientais. Gerenciamento de recursos hídricos. Licenciamento ambiental. 
Avaliação econômica de impactos ambientais. Avaliação do ciclo de vida. Prevenção da poluição. Auditoria 
ambiental. Gestão de áreas degradadas, Estudo de impacto ambiental – EIA e respectivo relatório de 
impacto ambiental – RIMA. Hidrograma unitário. Vazões e enchentes. Medição de vazão. 
Geoprocessamento: sensoriamento remoto do ambiente. Elementos da interpretação visual da imagem. 
Fundamentos de geologia. Fundamentos de mecânica dos solos. Legislação ambiental: política nacional de 
recursos hídricos e o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Sistema nacional de 
unidades de conservação da natureza. Atividades lesivas ao meio ambiente. Gerenciamento Ambiental da 
Qualidade do Solo. Emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas e legislação de interesse. 
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Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde. Código de Ética Profissional. 

ENGENHEIRO (CIVIL): Legislação profissional – Noções de direito e cidadania. Aspectos jurídicos para a 
formação do engenheiro. Organização do sistema CONFEA/CREAs e suas leis. Deveres e direitos dos 
profissionais. Noções de avaliação e perícias. Materiais de construção civil – aglomerantes, agregados, 
pastas e argamassas, concretos hidráulicos, materiais metálicos, cerâmicos e betuminosos, pedras 
naturais, madeiras, tintas, vernizes e vidros. Técnicas de construção civil – elementos referentes a 
edificação, movimento de terra, máquinas, equipamentos, canteiro de obras, técnicas de fundações, 
tecnologia dos elementos de vedação, tipos de coberturas, estruturação do edifício, revestimentos, pisos, 
pinturas, racionalização e tecnologia das construções, memorial descritivo, orçamentos, cronograma físico-
financeiro, higiene e segurança do trabalho. Instalações prediais – instalações prediais de água fria e 
quente, instalações de esgotos e de águas pluviais, tratamentos individuais de esgotos domésticos, 
instalações elétricas, instalações de gás, instalações contra-incêndio. Projetos de engenharia civil – 
conceituação de arquitetura e de espaço edificado, tipologia e função do edifício, edificações uni e 
plurifamiliares, comerciais e industriais. Projetos estruturais – caracterização estrutural de um edifício, 
plantas de formas e ferragens, cargas, esforços internos, concreto armado, materiais componentes, 
dimensionamento de pilares, vigas e lajes, desenvolvimento do projeto estrutural. Estruturas de madeira e 
estruturas metálicas. Fundações – propagação e distribuição de pressões no solo, fundações diretas, 
fundações profundas, reconhecimento do subsolo, sondagens e escolha do tipo de fundações. Topografia – 
planimetria, altimetria, planialtimetria-cadastral, desenvolvimento de projetos de loteamento. Urbanismo – 
funções urbanas, estruturas e morfologia urbana, utilização dos espaços urbanos, planejamento e 
gerenciamento de obras urbanas, infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos, legislação urbana, 
plano diretor, plano municipal de desenvolvimento estatuto da cidade. Análise das tensões e deformações. 
Transformação de Tensão. Estado plano de tensões e de deformações. Tensões e deformações em vigas 
carregadas transversalmente. Torção e momento torsor. Flexão. Flexão, tração e torção combinadas. 
Momento fletor. Análise dimensional e relações de semelhança. Escoamento em tubulações. AutoCad. 
Código de Ética Profissional. 

ENGENHEIRO (CLÍNICO): Eletrônica aplicada. Eletroeletrônica. Instalações hospitalares. Equipamentos 
biomédicos. Segurança em equipamentos biomédicos. Equipamentos especiais de laboratórios. Higiene e 
segurança hospitalar. Estratégia em saúde. Administração hospitalar. Compras na Administração Pública: 
Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definição do objeto a ser licitado. Critérios para 
elaboração de especificações técnicas. Planejamento das compras. Sistema de Informação e 
Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM). Análise 
técnica e econômica em equipamentos médicos. Estudo de viabilidade sobre equipamentos médico-
hospitalares. Custo benefício dos equipamentos médico-hospitalares. Classificação de equipamentos 
biomédicos. Elementos elétricos básicos. Energia e potência. Máquinas elétricas. Transformador. Máquina 
de indução. Eletromagnetismo. Gestão de contratos. Código de Ética Profissional. 

ENGENHEIRO (ELETRICISTA - ELETROTÉCNICO): Elementos elétricos básicos. Fontes independentes e 
controladas. Energia e potência. Circuitos resistivos. Linearidade e invariância no tempo. Equações de 
circuitos lineares ao domínio do tempo. Equação das malhas e equação dos NOS. Potência e energia. 
Quadripolospassivo e ativos. Acoplamento magnético e transformadores. Circuitos polifásicos. Valores 
percentuais e por unidade. Componentes simétricas. Análise de sistemas de potência. Sistemas elétricos de 
potência. Matrizes nodais. Fluxo de carga. Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão. Instalações 
elétricas de iluminação. Proteção e controle dos circuitos. Iluminação de interiores e de exteriores. 
Instalações para força motriz. Sistemas de automação predial integrada. Sistemas de prevenção contra 
descargas atmosféricas. Máquinas elétricas. Transformador. Máquina de indução. Eletromagnetismo. 
Análise vetorial. Campos elétricos e magnéticos estáticos. Ondas Planas. Reflexão e refração de ondas 
eletromagnéticas. Linhas de transmissão. Sistemas de distribuição. Proteção de sistemas elétricos. 
Sistemas elétricos de potência. Transformadores de corrente e de potencial para serviços de proteção. 
Proteção digital de sistemas elétricos de potência. Proteção de sobrecorrente de sistemas de distribuição de 
energia elétrica. Proteção diferencial de transformadores de potência, geradores e barramento. Circuitos de 
eletrônica. Transformadores de pulso e linhas de retardo. Amplificadores transistorizados especiais. 
Circuitos integrados lineares. Sistemas digitais. Análises estática e dinâmica de observações. Código de 
Ética Profissional. 

ENGENHEIRO MECÂNICO: Termodinâmica. Estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas. 
Primeira lei e a conservação de energia. Disponibilidade e irreversibilidade. Segunda lei aplicada a ciclos e 
processos. Gases perfeitos. Ciclos teóricos de geração de potência e refrigeração. Relações 
termodinâmicas. Mecânica dos Fluídos. Propriedades e natureza dos fluídos. Hidrostática. Equações 
constitutivas da dinâmica dos fluídos com aplicações. Análise dimensional e relações de semelhança. 
Escoamento em tubulações. Fluidodinâmica: força de arrasto e força de sustentação. Noções de 
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escoamento compressível em bocais. Resistência dos Materiais. Tração e compressão entre os limites 
elásticos. Força cortante e momento fletor. Análise das tensões e deformações. Transformação de Tensão. 
Estado plano de tensões e de deformações. Tensões e deformações em vigas carregadas 
transversalmente. Torção e momento torsor. Flexão. Flexão, tração e torção combinadas. Critérios de 
escoamento (Teoria da máxima tensão de cisalhamento / Teoria da máxima energia de distorção). Métodos 
de Energia. Metalurgia. Tratamentos térmicos e termoquímicos. Vibrações Mecânicas: Sistemas com um e 
dois graus de liberdade: vibração livre, vibração forçada periódica, vibração transiente, frequências e modos 
naturais. Autovalores e autovetores na formulação de Estado. Máquinas de Fluxo. Princípios de 
funcionamento, operação e aspectos construtivos relativos a bombas centrífugas, compressores 
alternativos, compressores centrífugos, compressores axiais. Aspectos termodinâmicos associados aos 
processos desenvolvidos por essas máquinas. Influência das condições do serviço efetuado por essas 
máquinas sobre o desempenho das mesmas e cálculo de potência de operação. Ciclos de Geração de 
Potência. Conceitos práticos relativos aos ciclos de Rankine e Brayton: balanço energético e cálculo de 
eficiência do ciclo. Principais fatores da perda de eficiência. Equipamentos auxiliares para implementação 
desses ciclos. Ciclos de Refrigeração Industriais. Conceitos práticos relativos aos ciclos por compressão de 
vapor e por absorção de amônia: balanço energético e cálculo do coeficiente de eficácia. Ciclos 
Combinados e Cogeração. Transformações Metalúrgicas na junta soldada, pré-aquecimento, pós-
aquecimento, Tratamentos Térmicos, Trincas a frio, trincas a quente e decoesão lamelar. Processos de 
Soldagem: Soldagem Elétrica com Eletrodo Revestido. Código de Ética Profissional. 

FARMACÊUTICO: Etapas da Assistência Farmacêutica. Farmácia Hospitalar: dispensação de 
medicamentos, estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de 
medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de 
abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de estoque de 
medicamentos e correlatos, sistema de distribuição de medicamentos. Farmácia clínica. Manipulação de 
medicamentos e correlatos. Farmacologia Geral. Farmacocinética e farmacodinâmica. Conceito de 
biodisponibilidade e bioequivalência. Interações medicamentosas. Interação alimentos e medicamentos. 
Farmacovigilância. Segurança do paciente. Princípios de ética profissional (Resolução n.º 417/2004 do 
Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica). Política Nacional de 
Medicamentos (Portaria GM n.º 3916/1998). Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos (Portaria 
SVS/MS n.º 802/98). Regulamento técnico referente ao fracionamento de medicamentos (RDC 80/2006 da 
ANVISA). Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (Resolução RDC n.º 210/03 da ANVISA). 
Vigilância Sanitária. Medicamento genérico, utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei 
n.º 9787/1999, Resolução RDC ANVISA n.º 84/2002 e Decreto n.º 3181/1999). Escrituração de 
medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria 344/98 MS). Noções sobre Atenção Farmacêutica 
(Proposta de Consenso Nacional de Atenção Farmacêutica - OPAS).  

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO: Microbiologia básica e aplicada: fundamentos de isolamento e pesquisa 
de microrganismos. Ensaios microbiológicos de alimentos, água, amostras ambientais, sanitizantes, 
medicamentos e correlatos. Avaliação de microrganismos indicadores e patogênicos, emergentes e re-
emergentes. Preparação e controle de qualidade de meios de cultura e reagentes. Técnicas de amostragem 
e preparo de amostras para ensaios microbiológicos. Bioquímica Clínica. Realização e interpretação de 
exames bioquímicos e moleculares que avaliem: diabetes mellitus, dislipidemias, função hepática, função 
renal e uroanálise. Fundamentos sobre metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas, aminoácidos, 
substâncias nitrogenadas não protéicas e eletrólitos. Hematologia: hematopoiese. Hemograma completo e 
seus parâmetros. Investigação laboratorial e molecular de doenças hematológicas. Coagulação e tipagem 
sanguínea. Principais anemias. Hemoglobinopatias. Leucemias. Hemostasia: TAP, TTPA, fibrinogênio e 
dosagem de fatores de coagulação. Imunologia geral: sistema e resposta imune. Estrutura, função e 
produção de anticorpos. Mecanismo de defesa imune. Diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas. 
Parasitologia: métodos de análise e suas implicações em doenças parasitológicas humanas relacionadas; 
diagnóstico laboratorial de doenças parasitológicas humanas. Legislação Farmacêutica. Coleta, 
preservação, transporte e processamento das principais amostras biológicas em laboratório de análises 
clínica. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de rotina de análises clínicas. Código de 
Ética Profissional. 

FARMACÊUTICO (ONCOLOGIA): Assistência farmacêutica. Legislações e regulamentações de 
organização do SUS. Portarias do Ministério da Saúde relacionadas à atenção em oncologia. Farmácia 
clínica ‐ fundamento e conceitos básicos. Comunicação interprofissional. Gestão farmacêutica. 
Fundamentos de oncologia e de farmacologia oncológica. Ferramentas de farmácia clínica e 
acompanhamento farmacoterapêutico. Patologias em oncologia. Farmacoterapia em oncologia. 
Manipulação de quimioterápicos. Gerenciamento de riscos no cuidado ao paciente oncológico. Segurança 
do paciente. Farmacovigilância em oncologia. Características físico‐químicas dos medicamentos utilizados 
no tratamento e controle do câncer. Farmacologia dos medicamentos utilizados no tratamento e controle do 
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câncer. Medicamentos clássicos. Medicamentos biológicos e biossimilares. Graduação dos efeitos 
adversos. Queixas técnicas. Reações adversas dos principais sistemas (Trato gastrointestinal, alterações 
hepatobiliar, pele, sistema respiratório,função renal e vias urinárias, sistema hematopoiético, sistema 
nervoso central e periférico, metabolismo e distúrbios nutricionais). Farmacoeconomia. Farmácia clínica em 
oncologia e cuidados farmacêuticos em oncologia. Avaliação da prescrição dos medicamentos 
antineoplásicos e adjuvantes. Garantia e controle de qualidade dos medicamentos antineoplásicos. Preparo, 
fracionamento e logística dos medicamentos antineoplásicos e adjuvantes (orais e injetáveis). Cálculo e 
correção de doses relacionadas às funções hepáticas e renais. Orientações gerais dispensação e 
reconciliação. Interações medicamentosas com medicamentos antineoplásicos e adjuvantes. 
Funcionamento de Serviços de Terapia Antineoplásica. Norma Protocolos quimioterápicos de tumores 
sólidos e hematológicos de adultos e crianças. Tumores sólidos em adultos: câncer de próstata, pulmão, 
intestino (cólon e reto), cabeça e pescoço, mama, colo do útero, estômago e melanoma. Tumores 
hematológicos: leucemias agudas e crônicas, linfomas e mieloma múltiplo. Tumores sólidos em crianças: 
sistema nervoso central e sarcomas ósseos. Tumores hematológicos: leucemias agudas, leucemia mielóide 
crônica e linfomas. Qualificação de fornecedores. Biossegurança. Norma Regulamentadora 32. 
Infraestrutura e funcionamento de uma unidade de preparo de medicamentos estéreis e citotóxicos. 
Farmacologia dos medicamentos utilizados no tratamento e controle do câncer. Código de Ética 
Profissional. 

FISIOTERAPEUTA: Conhecimentos básicos em: anatomia, fisiologia, biologia, histologia, bioquímica, 
neuroanatomia e fisiopatologia. Fundamentos de Fisioterapia. Recursos Terapêuticos Manipulativos. 
Conhecimentos básicos em farmacologia Geral. Métodos e técnicas de avaliação fisioterapêutica em suas 
diversas áreas de abrangência da fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória. 
Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de úlceras de decúbito, prevenção e 
reabilitação de complicações cardiorrespiratórias. Atendimento de pacientes em emergência e terapia 
intensiva, com manejo de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva. Técnicas de treinamento de postura 
e marcha. Conhecimentos básicos em eletroterapia, fototerapia, crioterapia, mecanoterapia, termoterapia, 
mecanismo de ação e seus efeitos físicos, químicos, biológicos, indicações e contra-indicações. Métodos e 
técnicas cinesioterápicas que promovam a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos 
clínicos e cirúrgicos no pré ou pós-operatórios, em ortopedia, neurologia e traumatologia em vários graus de 
acometimento. Reabilitação de amputados e queimados. Órtese e prótese. Fisioterapia em pacientes no pré 
ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas, tratamento ou prevenção de alterações 
respiratórias. Conhecimentos básicos de exames complementares. Campos de atuação de Saúde Pública. 
Administração Fisioterapêutica. Fisioterapia e Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética Profissional. 

FONOAUDIÓLOGO: Avaliação auditiva infantil e adulta. Desenvolvimento infantil – habilidades auditivas. 
Avaliação auditiva infantil – triagem auditiva e exames eletrofisiológicos da audição. Avaliação 
comportamental. Audiometria lúdica e condicionada. Medidas de imitância acústica. Avaliação auditiva do 
adulto. Audiometria tonal liminar, teste de fala, imitânciometria. Patologia auditivas. Avaliação e reabilitação 
vestibular. Reabilitação infantil e adulto para aparelhos auditivos – seleção, indicação e adaptação. Terapia 
fonoaudiológica para pacientes com perda auditiva. Implantes cocleares. Voz: disfonias, abordagem 
tratamento. Linguagem: patologias, avaliação e terapia. Teste da fala. Motricidade oral: etiologia, patologias, 
avaliação e terapias. Fissuras labiopalatinas. Disfagias neurogênicas. Deglutição. Fonoaudiologia no 
ambiente hospitalar. Código de Ética Profissional. 

NUTRICIONISTA: Segurança alimentar. Nutrição básica aplicada. Nutrição e Saúde Pública. 
Biodisponibilidade de alimentos. Nutrição Funcional. Educação nutricional. Administração de Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Avaliação Nutricional. Conservação de alimentos. Desnutrição. Fisiologia, digestão, 
absorção e metabolismo. Dietoterapia. Higiene dos Alimentos. IDR. Legislação Brasileira. Alimentos 
Funcionais. Noções de Gastronomia. Intoxicação Alimentar. Microbiologia dos alimentos e toxi-infecções 
alimentares. Nutrição dos grupos etários. Nutrição Enteral e Parenteral. Nutrição Materno-Infantil. Principais 
carências nutricionais. Técnica Dietética. Tecnologia dos Alimentos. Noções de gastronomia. Noções de 
epidemiologia e saúde. Terapia clínica nutricional. Código de Ética Profissional. 

ODONTÓLOGO (CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL): Princípios de cirurgia Maxilo-facial. Conhecimento 
e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes. Análise de resultado de biópsias. 
Cirurgias protética, ortodôntica e ortognática. Diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções 
radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas salivares, doenças da articulação têmporomandibular, 
lesões de origem traumática na área buco‐maxilofacial (epidemiologia, diagnóstico e tratamento), 
malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula (diagnóstico e tratamento). 
Osteotomias Funcionais da Face (técnicas e indicações). Tumores Maxilo-faciais, tumores benignos da 
cavidade bucal, diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da cavidade bucal. Anomalias 
Vasculares da Face (congênitas e adquiridas). Perícias odontolegais. Emissão de laudos e pareceres, 
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atestados e licenças. Difusão de preceitos de saúde pública odontológica. Prescrição e administração de 
medicamentos. Noções de medidas de controle de infecção em odontologia. Anatomia facial e oral, lesões 
hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal. Tratamento das urgências e emergências em cirurgia buco‐
maxilo‐facial. Uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianose anti‐inflamatórios). Anestesia. Exame 
radiológico facial e dentário. Patologia bucal. Código de Ética Profissional. 

ODONTÓLOGO (SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE BUCAL COLETIVA OU SAÚDE DA FAMÍLIA COLETIVA): 
Anatomia dental. Patologia oral e maxilofacial: anormalidades dentárias; doenças da polpa e do periápice; 
doenças periodontais, defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial; infecções bacterianas, 
fúngicas, protozoárias e virais; patologia das glândulas; tumores e cistos; distúrbios hematológicos; 
patologia óssea. Cárie: etiologia; diagnóstico; prevenção; tratamento. Adequação do meio bucal. Isolamento 
do campo operatório. Técnicas anestésicas em odontologia. Biossegurança em odontologia: esterilização; 
conceitos; proteção do paciente e do profissional. Flúor: bioquímica; mecanismo de ação; toxicologia; uso 
tópico, uso sistêmico. Terapêutica e farmacologia odontológica: prescrição, indicação e contra-indicação, 
mecanismo de ação do fármaco. Radiologia odontológica: proteção; técnicas radiográficas; interpretação de 
imagem. Materiais dentários: materiais restauradores; materiais de moldagem; materiais do complexo 
dentina polpa; cimentos odontológicos. Procedimentos restauradores: técnica direta; técnica indireta; 
preparo cavitário. Odontopediatria: erupção dentária; hábitos bucais; prevenção; traumatismo na dentição. 
Princípios e diretrizes no trabalho em saúde bucal pública/coletiva. Abordagens e trabalhos com grupos e 
coletivos. Conhecimentos epidemiológicos das doenças bucais mais prevalentes. Manejo de situações de 
urgência em odontologia. Trabalho em territórios adscritos. Atenção domiciliar em saúde bucal. Política 
Nacional de Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica 17 (CAB17). Código de Ética Profissional. 

PSICÓLOGO: História da Psicologia. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia e Saúde: papel do 
psicólogo na equipe multidisciplinar. Análise de processos grupais. Psicologia Social. Psicologia 
Comunitária. Psicologia e violências. Concepções de saúde e doença na Psicologia. Psicopatologia e saúde 
mental. Abordagens psicoterápicas: temas, técnicas e aplicações. Psicologia do Trabalho. Qualidade de 
vida no trabalho. Assédio moral e sexual. Psicologia Organizacional. Psicossomática. Psicologia Hospitalar. 
Psicologia do desenvolvimento humano: fases do ciclo de vida. Classificação dos transtornos mentais. 
Psicodiagnóstico. Técnicas projetivas, psicométricas na avaliação psicológica e aptidões cognitivas e 
personalidade. Laudo, parecer, estudo de caso, informação e avaliação psicológica. Código de Ética 
Profissional. 

TÉCNICO EM EDUCAÇÃO: Política Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde – NOB/RH –
SUS. Trabalho em equipe interdisciplinar. Planejamento em Saúde: fundamentos, ferramentas, indicadores 
e metas. Gestão de pessoas em Saúde. Gestão de conflitos e trabalho em equipes. Gestão das 
competências organizacionais das empresas públicas. Democratização das relações de trabalho. 
Indicadores de valorização do trabalho em Saúde. Avaliação de desempenho: concepções, métodos e 
avaliação de desenvolvimento. Assédios no trabalho: conceitos, tipos e características. Fundamentos 
históricos, filosóficos e sociológicos da Educação. Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e 
desenvolvimento humano. Relações humanizadas no ambiente de trabalho e no processo de ensino e 
aprendizagem. Direitos humanos, educação e diversidade. Educação permanente em Saúde. Sistema 
Único de Saúde. Informação em Saúde. Controle Social no SUS. Política de Humanização em Saúde. 

TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (PEDAGOGIA): Legislação das Residências Multiprofissionais em Saúde. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução 06, de 
20 de setembro de 2012 – Conselho Nacional de Educação). Mestrado e doutorado profissional no âmbito 
da pós-graduação stricto sensu (Portaria Federal 389, de 23 de março de 2017 – Ministério da Educação). 
Exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. (Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 
2006). Educação à distância. Supervisão educacional. Gestão escolar. Acessibilidade e Tecnologias 
assistidas. Metodologias ativas. Processos de Aprendizagem. Formação docente. Educação permanente 
em saúde. Sistema Único de Saúde. Saúde Suplementar. Parque Tecnológico da Saúde. Epidemiologia 
regional brasileira e gaúcha. Informação em Saúde. Controle Social no SUS. Política de Humanização em 
Saúde. Trabalho em equipe interdisciplinar. 

 

BIBLIOGRAFIA 

A critério da banca poderá ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 

 


