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ANEXO II 

CONTÉUDO PROGRAMATICO  

PROVAS OBJETIVAS 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CONDUTOR SOCORRISTA-SAMU 

PORTUGUÊS 

1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3. 

Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros 

consonantais; 4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. 

Tonicidade: classificação da sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e 

classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. 6. Sintaxe, Períodos compostos 

por coordenação e subordinação. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o 

mundo e o Brasil nas últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, 

educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a nível regional, nacional 

internacional. Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e 

estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais e; 

Lei Orgânica do Município de Belém-PB. 

 

OPERADOR SERVIÇOS DE APÓIO A SAÚDE -CAPS 

PORTUGUÊS 

1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3. 

Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros 

consonantais; 4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. 

Tonicidade: classificação da sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e 

classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. 6. Sintaxe, Períodos compostos 

por coordenação e subordinação. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o 

mundo e o Brasil nas últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, 

educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a nível regional, nacional 

internacional. Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e 
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estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais e; 

Lei Orgânica do Município de Belém-PB. 

NÍVEL MEDIO / TÉCNICO 

PORTUGUES – COMUM A TODOS OS EMPREGOS - NMT 

Interpretação de texto. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e 

polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. Pontuação: 

emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e 

compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, ocorrência 

da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e 

hiperônimos. 

TÉCNICO EM PRÓTESE - -CEO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia e escultura dental; Prótese parcial fixa; Prótese removível; Prótese total; Prótese 

adesiva; Aparelhos ortodônticos; Materiais odontológicos; Materiais e técnicas de moldagem e 

modelagem; Materiais restauradores e protéticos estéticos; Equipamento e instrumental 

protético; Noções básicas de oclusão dentária; Aspectos relativos à atuação profissional; 

Atribuições do técnico de laboratório de prótese dentária; Exercício ético e legal da função de 

técnico em prótese dentária no Brasil. Princípios do Sistema Único de Saúde. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CEO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Funções do Auxiliar de 

Saúde Bucal; Esterilização: úmida e a seco; Instrumentais: cirúrgico e dentística; Radiologia: 

Posição do filme e revelação; Endodontia: Materiais e instrumentais 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Legislação de Enfermagem, Ética e Bioética. Biossegurança nas Ações de Enfermagem. Saúde 

Pública: Organização dos Serviços de Saúde e Políticas Públicas no Brasil- SUS: Princípios, 

Diretrizes, Controle Social, Planejamento. Indicadores de Saúde, Sistema de Notificação e de 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Imunização. Técnicas de Enfermagem. Noções de 

Controle de Infecção Hospitalar. Enfermagem no Centro Cirúrgico. Assistência de Enfermagem 

ao Cliente no Pré, Trans e Pós-Operatório. Assistência de Enfermagem na Saúde da Mulher. 

Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente. Assistência de Enfermagem na 

Saúde do Homem. Assistência de Enfermagem na Saúde do Idoso. Central de Material e 

Esterilização. Doenças Infecciosas, Parasitárias e DST-AIDS. Primeiros Socorros. Acolhimento 

com Classificação de Risco em Urgência e Emergência. Saúde do Trabalhador dos Serviços de 

Saúde. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA – CENTRO DE REFERÊNCIA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Princípios básicos de Física da radiação: 1.1. Fonte radioativa; 1.2. Forma de propagação da 

radiação; 1.3. Radiação primária e secundária; 1.4. Efeitos biológicos da radiação; 1.5. Proteção 

radiológica. 2. Noções básicas dos equipamentos e acessórios utilizados em diagnóstico por 

imagem: 2.1. Funcionamento dos equipamentos utilizados em radiologia convencional, 

telecomandados com intensificadores de imagem, mamografia, tomografia computadorizada, 

ultrassonografia, ressonância nuclear magnética, densitometria, cintilografia e radioterapia; 

2.2. Processadoras e equipamentos de revelação digital; 2.3. Chassis, écrans, filmes 

radiográficos, papéis de impressão, químicos de revelação; 2.4. Cones, filtros, espessômetros, 

réguas; 

2.5. Funcionamento das câmaras escura e clara e da central de digitalização, registro dos 

exames executados. 3. Noções básicas sobre a formação das imagens dos vários métodos de 

diagnóstico e dos fatores que interferem na qualidade das mesmas e no seu registro 

documental: 3.1. Esclarecimento, aceitação e colaboração do paciente; 3.2. Indicações de 

incidências adicionais; 3.3. Utilização de meios de contraste; 3.4. Realização de técnicas 

preconizadas e cientificamente comprovadas; 3.5. Revelação, fixação, secagem; 3.6. 

Armazenamento de filmes, químicos e resultados. 4. Proteção radiológica, legislação 

pertinente ao exercício profissional: 4.1. Equipamentos de proteção individual, coletiva e 

ambiental; 4.2. Noções de biossegurança; 4.3. Noções de assepsia e antissepsia; 4.4. Noções 

de higiene individual e do ambiente de trabalho; 4.5. Destino dos materiais contaminados e 

produtos excedentes. 5. Relação técnico/paciente e técnico/equipe de saúde: 5.1. 

Humanização do atendimento; 

5.2. Utilização dos critérios preconizados para cada exame solicitado. 6. Conhecimentos 

básicos de anatomia, anatomia topográfica, fisiologia, fisiopatologia e patologias prevalentes: 

6.1. Ossos, músculos, tendões, vasos; 6.2. Órgãos e estruturas. 7. Conhecimento de técnicas 

radiológicas, protocolos tomográficos e de outros métodos de imagem utilizados em 

diagnóstico por imagem: 7.1. Incidências básicas e adicionais; 7.2. Protocolos básicos nos 

exames de alto custo; 7.3. Noções de indicações e utilização dos diversos métodos de 

diagnóstico por imagem e dos meios de contraste utilizados em cada um deles; 7.4. Noções de 

atendimento em primeiros socorros. 8. Avaliação técnica da qualidade das imagens: 8.1. 

Fornecimento de imagens em condições de serem analisadas; 8.2. Documentação necessária 

ao método e preconizada no serviço. 9. Responsabilidade social do Técnico em Radiologia. 10. 

Código de ética da profissão. 

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - CEO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia Dentária: órgão dentário, classificação e função dos dentes, dentições, 

nomenclatura dentária, notação dentária, morfologia dos dentes permanentes e decíduos, 
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articulação alvéolo-dentária, histologia do dente e erupção dentária. Materiais restauradores 

diretos: composição, classificação, propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos. 

Proteção do complexo dentina/polpa: materiais protetores (composição, classificação, 

propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos) e técnicas de proteção. Radiologia 

odontológica: Princípios e fundamentos da radiologia odontológica; técnicas radiográficas; 

técnicas de revelação, montagem e arquivamento de películas radiográficas; tabelas e 

protocolos utilizados em radiologia odontológica; riscos radioativos. Prevenção da cárie e 

doença periodontal: placa bacteriana; cárie; gengivite/periodontite, técnicas de controle da 

placa; fluorterapia; materiais seladores (composição, classificação, propriedades, manipulação, 

instrumentais e equipamentos). Materiais de moldagem e de confecção de modelos: 

composição, classificação, propriedades, materiais e equipamentos, manipulação, e confecção 

de modelos de estudo. Biossegurança em odontologia: Prevenção e controle de infecções; 

Princípios de assepsia, antissepsia; Normas e procedimentos técnicos no processamento de 

material: descontaminação, desincrustação, limpeza, preparo, seleção, empacotamento, 

esterilização, manipulação e armazenagem. Recursos humanos em odontologia: Pessoal 

técnico e auxiliar em Odontologia. Saúde pública: Políticas de saúde bucal; Sistema Único de 

Saúde (SUS). Legislação: Princípios e normas do exercício profissional dos técnicos em saúde 

bucal – Lei n.o 11.889/2008; Código de ética odontológico. Legislação do Sistema Único de 

Saúde. 

VISITADOR -  PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos específicos: Marco legal da Primeira Infância, Lei 13.257/16; O que é o 

Programa: objetivos, público, componentes; Intersetorialidade; Visita domiciliar; Apresentação 

da concepção e dos conceitos básicos do SUAS; o CRAS como referência no território: a 

unidade para o referenciamento das visitas domiciliares e das famílias que integram o público 

prioritário; a articulação no SUAS; a articulação PAIF e visitas domiciliares; a integração com o 

SCFV; Articulação entre BPC na Escola e ações do Programa Criança Feliz; Responsabilidades 

dos entes nas ações do SUAS no programa criança feliz; atribuições do Coordenador, do 

Supervisor, do Visitador, além do Comitê Gestor. Direitos Humanos e Cidadania: Lei 11.340, de 

07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e Ética 

Profissional. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.  

NÍVEL SUPERIOR 

PORTUGUÊS – COMUM A TODOS OS CARGOS  

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência 

textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas 

relações semânticas. Ocorrência da crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e 

nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. 

ASSISTENTE SOCIAL – PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. O processo de renovação 

do Serviço Social e o movimento de reconceituação. O Serviço Social na contemporaneidade. A 

questão social no cenário contemporâneo, as diferentes expressões concretas na sociedade 

brasileira e a sua centralidade no Serviço Social. A questão social como base fundante do 

trabalho do assistente social. Pobreza, exclusão social e subalternidade: expressões concretas 

da Questão Social no Brasil contemporâneo. O Serviço Social, as Políticas Sociais e a questão 

dos Direitos Sociais no contexto da Reforma do Estado brasileiro. A contrarreforma do Estado 

e as Políticas Sociais no Brasil na contemporaneidade. A questão dos direitos sociais no 

sistema de seguridade social: previdência, assistência e saúde. O lugar ocupado pelo Serviço 

Social na implementação das Políticas Sociais no contexto da descentralização e 

municipalização: a gestão social e participativa. A política de assistência social como política de 

proteção social e o SUAS. O projeto ético-político profissional, os espaços ocupacionais e o 

trabalho profissional do Assistente Social no contexto da reestruturação do capital e da lógica 

neoliberal em defesa dos direitos sociais. O Código de Ética do Assistente Social e as 

dimensões éticas e políticas do projeto profissional. O assistente social como trabalhador 

coletivo: o trabalho profissional, demandas e requisições que exigem competência teórica, 

metodológica, ética, política, técnica e operativa no fazer profissional na defesa dos direitos 

sociais. A legislação social e o trabalho profissional, instrumento sócio jurídico e legal na 

efetivação e defesa dos direitos sociais. Lei Orgânica de Assistência Social. Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Monitoramento e Avaliação em 

Serviço Social; Movimentos Sociais e Serviço Social; Trabalho e Constituição da Sociabilidade; 

Análise de Conjuntura no Serviço Social; Noções de Metodologias e Técnicas de Pesquisa; 

Funcionamento da Sociedade; Desafios e limitações atuais do estágio no Serviço Social. 

CIRURGIÃO DENTISTA – PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático: diagnóstico bucal, exame da 

cavidade oral, anamnese e exame clínico, exames complementares, anatomia e histologia 

bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal. Semiologia e tratamento 

da cárie dentária e doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções do tecido 

mole. Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Semiologia e 

tratamento das afecções pulpares. Atuação das THD e ACD na Odontologia. Radiologia 

odontológica: técnica, processamento e interpretação radiográfica. Anestesiologia 

odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística 

operatória restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), 

adequação do meio bucal e proteção do complexo dentina polpa. Materiais dentários 

forradores e restauradores e Estética e cosmética em Clínica Integrada Restauradora. 

Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor: 

indicações e contraindicações, exodontias, cuidados pré e pós-operatórios. Princípios de 

traumatologia do sistema estomatognático: urgências e emergências em odontologia. Prótese 

e Oclusão: reabilitação oral, prevenção e tratamento das DTM, noções gerais e prevenção de 

más oclusões, Prótese fixa e removível, Inlay e Onlay. Epidemiologia da cárie dentária e das 

doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. 

Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia. 
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Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. Endodontia: Tratamento 

consevador e radical. Periodontia: prevenção e tratamento das doenças periodontais e suas 

seqüelas. Implantodontia: princípios básicos relacionados ao planejamento e tratamento 

através de Implantes dentários. Odontologia Legal: Aspectos gerais e específicos inerentes ao 

exercício ético e legal da profissão, perícias Odontológicas. Odontologia de alto risco: 

prevenção e tratamento de pacientes de alto risco em Odontologia. Odontogeriatria: 

prevenção e tratamento de pacientes idosos em Odontologia. 

EDUCADOR FÍSICO – PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. 2 Corporeidade e motricidade. 3 Atividade 

física,saúde e qualidade de vida. 4Ginástica laboral. 5 Esportes coletivos e individuais. 6 

Atividades rítmicas e expressivas. 7 Lazer, recreação e jogos. 8 Atividademotora adaptada. 9 

Cinesiologia. 10 Fisiologia do exercício. 11 Cineantropometria. 12 Atividades físicas para grupos 

especiais. 13Treinamento físico e desportivo. 14 Musculação. 15 Socorros e urgências em 

esportes e lazer. 16 Planejamento e prescrição daatividade física. 

ENFERMEIRO – PARA TODOS OS CARGOS, EXCETO: ENFERMEIRO DA SAMU 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SUS: Legislação e Políticas de Saúde. Estratégia Saúde da Família. Processo de trabalho da 

equipe da ESF. O cuidado integral na ESF: Projeto Terapêutico Singular. Diagnóstico de saúde 

da comunidade. Legislação em enfermagem; ética profissional (princípios básicos de ética e 

relações humanas). A consulta de enfermagem. Avaliação de saúde, intervenção de 

enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade. Prevenção e controle de infecções 

relacionadas a assistência à saúde, aplicação de medida de biossegurança. Visita domiciliar no 

contexto da saúde da família. Processo saúde-doença. Atenção aos portadores de doenças 

infecciosas (tuberculose e hanseníase). Imunização. Infecções sexualmente transmissíveis e 

AIDS. Doenças crônicas não transmissíveis. Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do 

Adolescente. Saúde do Homem. Saúde do Idoso. Vigilância em saúde: atuação do enfermeiro 

na vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. 

ENFERMEIRO – PARA TODOS OS CARGOS, EXCETO: ENFERMEIRO DA SAMU 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Lei do exercício profissional. Biossegurança. Fundamentação do processo de cuidar em 

enfermagem na saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, do homem, do idoso 

(incluindo todas as condições clínicas e cirúrgicas). Semiologia e Semiotécnica. Política 

nacional de atenção às urgências. Rede de atenção à urgência. Protocolos de Suportes 

Avançados de Vida SAMU 192. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Biossegurança. 

Cuidados críticos de Enfermagem. O paciente pediátrico criticamente doente. O paciente idoso 

criticamente doente. Tomadas de decisão com uso do Processo de Enfermagem. Farmacologia 

aplicada à enfermagem. Política Nacional de Humanização. Fim de vida no cuidado crítico. 

Alívio da dor e promoção de conforto. Cuidados paliativos. 
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FARMACÊUTICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistemas informatizados de controle 

de estoque; Gestão da farmácia hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, 

individualizado e dose unitária; Farmácia clínica e atenção farmacêutica: Princípios Gerais. Vias 

de administração de fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalência. Uso racional de 

medicamentos. Problemas relacionados ao medicamento. Monitorização da farmacoterapia; 

Relação estrutura atividade de fármacos. Fármacos com Atuação sobre o Sistema Nervoso 

Central: Anestésicos gerais, anestésicos locais, ansiolíticos, hipnóticos, analgésicos e opióides; 

Fármacos utilizados no tratamento de distúrbios psiquiátricos; Fármacos antinflamatórios. 

Fármacos que Atuam sobre o Sistema Cardiovascular: cardiotônicos, antiarrítmicos, 

antianginosos, anti-hipertensivos; Fármacos com atuação sobre o sistema renal; Fármacos que 

atuam no sistema gastrointestinal; Fármacos que atuam no tecido sanguíneo e hemoterapia; 

Fármacos que atuam no sistema respiratório; Fármacos que atuam no sistema endócrino; 

Fármacos antimicrobianos e quimioterápicos; Fármacos antineoplásicos; Fármacoterapia na 

gestação, na lactação, infantil e em idosos. Farmacoterapia do paciente com problemas renais; 

Fármacoterapia do paciente com problemas hepáticos; Farmacotécnica: Formas farmacêuticas 

sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, 

fabricação e acondicionamento; Sistemas de liberação de fármacos. Farmacodinâmica: vias de 

administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; Interações e 

incompatibilidades entre medicamentos; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos 

colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação. Farmacocinética: conceitos 

gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem terapêutica; 

posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática 

clínica; metodologia de monitorização. Farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de 

utilização de medicamentos. Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custos-benefício, 

custo-utilidade e custominimização. Controle de contaminação cruzada; Descarte de lixo, etc;  

FISIOTERAPEUTA– PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 Anatomia e fisiologia; Cinesiologia, Avaliação Fisioterapêutica e Cinesioterapia – Métodos e 

Técnicas de avaliação, Facilitação Neuromuscular Proprioceptica (FNP), Mecanoterapia, 

Terapia Manual; Termoterapia, Fototerapia e Eletroterapia – Termoterapia, Ultrassom, Ondas 

curtas, Micro-ondas, Crioterapia; Anatomofisiologia e Fisioterapia Aplicada a Pneumologia e 

Cardiovascular – O sistema respiratório, Desequilíbrios homeostáticos do sistema respiratório, 

Fisioterapia Pneumológica, O sistema cardiovascular, Desequilíbrios homeostáticos do sistema 

cardiovascular; Anatomofisiologia e Fisioterapia aplicada a Ortopedia e Traumatologia, 

Reumatologia, Neurologia, Órtese e Prótese, Uroginecologia, Pediatria, Clínica Médica e 

Cirúrgica - Artropatias degenerativas e inflamatórias. Úlceras e Tecido Cicatricial. Doenças e 

distúrbios dos ossos, nervos e articulações, O aparelho locomotor, Desequilíbrios 

homeostáticos do aparelho locomotor, o sistema nervoso, Desequilíbrios homeostáticos do 

sistema nervoso, Órtese e prótese, Uroginecologia, Músculos do assoalho pélvico (MAP), 

Climatério e Osteoporose, Disfunção ginecológica, cirurgia de Histerectomia e Trombose 
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Venosa Profunda (TVP), Lombalgia e gravidez, Pediatria, Idade gestacional (IG), Teste ou sinal 

de APGAR; Hidroterapia e Hidrocinesioterapia; Fisioterapia em Saúde Pública – Indicadores de 

saúde, Vigilância epidemiológica, Fisioterapia do trabalho,  

FONOAUDIÓLOGO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia, fisiologia e conhecimentos funcionais do sistema auditivo, sistema sensório‐motor‐

oral e trato vocal. Desenvolvimento da audição em crianças. Avaliação audiológica infantil. 

Presbiacusia. Patologias do sistema auditivo. Indicação, seleção e adaptação do aparelho de 

amplificação sonora individual e implante coclear. Audiologia Ocupacional. Desenvolvimento 

do sistema estomatognático. Disfagia Orofaríngea. Atuação fonoaudiológica no ambiente 

hospitalar. Distúrbios fonoaudiológicos no envelhecimento. Terapia fonoaudiológica nas 

deformidades crânio‐faciais. Avaliação e conduta fonoaudiológica com o recém‐nascido de alto 

risco. Método Canguru. Avaliação, diagnóstico e tratamento nas disfonias orgânicas e 

funcionais. Aquisição e desenvolvimento das linguagens oral e escrita. Fonoaudiologia escolar. 

Distúrbios fonoaudiológicos associados à lesões neurológicas. Código de Ética da 

Fonoaudiologia. Lei nº6.965/1981 

MÉDICO PSIQUIÁTRICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

O SUS: Diretrizes e Princípios; Ética Médica e Responsabilidades Médicas; Medidas 

Assistenciais em Urgências e Emergência Médicas; Enfermidades Cardiocirculatórias; 

Enfermidades Neurológicas; Enfermidades do Aparelho Geniturinário; Enfermidades do 

Aparelho Respiratório; Enfermidades do Aparelho Digestório; Enfermidades Dermatológicas e 

Parasitárias; Enfermidades Sexualmente Transmissíveis; Assistência Integral à Saúde da Criança 

e do Adolescente; Assistência Integral à Saúde da Mulher; Assistência Integral à Saúde do 

Homem; Assistência Integral à Saúde do Idoso; Doenças de Notificação Compulsória; 

Assistência Básica em Saúde Mental. Transtornos Mentais em Assistência Hospitalares; 

Violência Doméstica: Assistência Hospitalar; Diagnóstico de Morte, Preenchimento e 

Declaração de Óbito. 

NUTRICIONISTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Macro e micronutrientes: funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, 

requerimentos e fontes alimentares. Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré‐escolar, 

escolar, adolescente, adultos e idosos). Guia alimentar para a População Brasileira. Guia 

alimentar para crianças menores de 2 anos. Alimentação da Gestante. Alimentação da Nutriz. 

Aleitamento Materno. Prescrição dietética e terapia nutricional nas doenças crônicas não‐

transmissíveis. Técnica dietética: Conceito, classificação, características físico‐químicas e 

organolépticas de alimentos. Seleção, conservação, higiene de alimentos, parâmetros e 

critérios de controle higiênico‐sanitário. Pré‐preparo e preparo dos alimentos: preliminares de 

divisão, perdas e fator de correção, métodos e técnicas de cocção. Contaminação de alimentos 

‐ Veículos de contaminação; microrganismos contaminantes de alimentos e produtores de 
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toxiinfecções. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição ‐ Planejamento, 

organização e execução de cardápios. Política de compras. Recebimento, estocagem e 

distribuição de insumos. Produção e métodos de conservação de alimentos. Técnicas de 

higienização da área física, utensílios e equipamentos. Nutrição em Saúde Pública ‐ Transição 

nutricional. Perfil nutricional e consumo alimentar da população brasileira. Fatores 

determinantes do estado nutricional da população. Carências nutricionais de maior 

prevalência no Brasil. Papel do nutricionista nos diferentes níveis de atenção a saúde. 

Vigilância Alimentar e Nutricional. Avaliação Nutricional. Legislação atualizada ‐ Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição. Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Código de Ética Profissional do Nutricionista. Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

PSICÓLOGO – PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A Psicologia e seu processo histórico. A Psicologia como ciência e profissão. Psicologia 

Institucional. Processos psicológicos: cognição, percepção, aprendizagem, memória, 

inteligência, pensamento e raciocínio, motivação, linguagem e emoção. Psicologia Social e 

Comunitária. Interação Social. Relações Grupais e Representações Sociais. Psicologia e Família. 

Documentos psicológicos (laudos, pareceres e relatórios psicológicos, avaliação psicológica. 

Ética Profissional. Psicologia da Saúde (teoria e intervenção). SUAS- (atuação do psicólogo no 

SUAS). Psicologia em diálogo com o SUS (psicólogo na atenção primária e saúde mental). 

 

PSICOPEDAGOGO  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conceitos e Importância; Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem; Leitura, 

Teoria, Avaliação e Desenvolvimento; Jogos em Grupo na Educação Infantil; Psicogênese da 

Língua Escrita; A Criança e o Número; Puberdade e Adolescência, Desenvolvimento 

Biopsicosocial; A Integração de Pessoas com Deficiência; A Criança em Desenvolvimento; A 

Criança e sua Arte; A Formação Social da Mente; Desenvolvimento Cognitivo; Prática 

psicopedagógica: considerações teóricas. Avaliação psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos. 

A brincadeira e o desenho da criança de 0 a 6 anos. Contribuições da psicanálise para a 

avaliação psicopedagógica. Avaliação neuropsicológica na infância. Avaliação psicomotora no 

contexto psicopedagógico. Avaliação da linguagem pelo psicopedagogo. Programação de 

atividades pedagógicas para a faixa etária de 0 a 6 anos. A família diante das dificuldades 

escolares dos filhos. Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação. Psicologia do 

desenvolvimento da criança; Conhecimentos Gerais sobre Educação e Atualidades; Currículo e 

Ensino; Relações interativas em sala de aula; A prática educativa; O Construtivismo; A atenção 

à diversidade; O desenvolvimento moral e afetivo; PCNs. O papel do jogo e do brinquedo na 

atuação psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo - Piaget e Vygotsky. Modalidades de 

aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. Desenvolvimento 

afetivo-emocional - Teoria Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida (Spitz). 

Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. 

Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Problemas específicos relacionados ao 
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aprendizado escolar. Relações familiares e o processo de aprendizagem. Psicopatologia e 

aprendizagem. Psicopedagogia e as relações interpessoais. Fundamentos da Psicopedagogia, 

Fundamentos Bio-PsicoSociais do Desenvolvimento Humano, Psicologia e Aprendizagem. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL - – PARA TODOS OS CARGOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Evolução histórica da ocupação, como forma de tratamento. Fundamentos e princípios da 

ocupação terapêutica. A terapia ocupacional na paralisia cerebral: definições, transtornos, 

avaliação, tratamento e trabalho de equipe. A terapia ocupacional na área neuropediátrica - 

habilidades motoras gerais, desenvolvimento normal e patológico, aspectos motores 

perspectivos e cognitivos. Terapia ocupacional e saúde mental: perspectiva histórica, 

fundamentos teóricos para a prática. Terapia ocupacional nas afecções tramato-ortopédica, 

reumatológica e neurológica - tratamento, órtese, prótese e adaptações. Os modelos teóricos 

utilizados na prática da terapia ocupacional. 

 

 


