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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
EDITAL 001/2012
ANEXO 1 – PROVAS E PROGRAMAS

Cargos de Nível de Ensino Superior
Provas objetivas - 35 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais - 20 Questões (Comum a todos os cargos):
LÍNGUA PORTUGUESA - 10 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial;
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e
verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo,
artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente
da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos,
introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 10 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais
acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões (Conforme o cargo a que o candidato
concorrer):
Administrador
Introdução: Objetivos Políticos. Auditoria e Responsabilidade. O Paradigma da Administração
em Mudança: Funções Administrativas. Habilidades Administrativas. Administrando Empresas
Públicas. Sistema de Controle: Sistema de Controle Gerencial e Sistema de Informação.
Administração Geral: Funções administrativas. Organização: missão, propósitos, objetivos,
estratégias. Mudança organizacional. Clima organizacional. Organização, Sistemas e Métodos:
Estrutura organizacional: tamanho, tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade,
formalização,
centralização,
descentralização,
departamentalização,
organograma.
Administração de Recursos Humanos: Liderança. Metas. Média Gerência. Comunicação.
Recrutamento e seleção de pessoal. Planos de benefícios. Treinamento e Desenvolvimento de
Pessoal. Controle e auditoria de Recursos Humanos. Administração de Material: Administração
de Materiais, Logística e Cadeia de Suprimentos. Funções e objetivos de Administração de
Material. Indicadores de gestão. Análise de Valor. Gestão de estoque: modelos de gestão,
variáveis, técnicas. Compras. Seleção de fornecedores. Licitações e respectiva legislação.
Recepção de materiais. Estocagem de materiais. Expedição. Distribuição. Inventários.
Administração Financeira e Orçamentária: Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O
Estado Brasileiro e o Desenvolvimento Econômico. Teoria do Gasto Público. Receita Pública e
Tributação. Sistema tributário nacional e federalismo fiscal. Proposta orçamentária: elaboração,
discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários: competência de exercício e de caixa.
Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Receita orçamentária:
classificação econômica, estágios (lançamento, arrecadação e recolhimento), competência
tributária e repartição das receitas tributárias. Despesa orçamentária: classificação institucional,
econômica e funcional programática, estágios (empenho, liquidação e pagamento).
Adiantamento ou suprimento de fundos. Créditos adicionais: espécies e recursos para sua
cobertura. Noções de Informática: Conceitos básicos de computação e microinformática.
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Conhecimentos em aplicativos e funções do Windows. Conhecimentos em Microsoft Office.
Conhecimentos básicos de banco de dados. Conhecimentos básicos de Internet.
Assistente Social
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As
influências européia e norte-americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social
no Brasil e na América Latina. Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão.
As questões teórico-metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais técnicooperativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço Social. Serviço Social e
Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. Planejamento e administração no
Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. O
processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro
Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência
Social. Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde.
Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso. Lei Federal N. º 8.662/93 (Lei que
regulamenta a profissão do Assistente Social).
Contador
A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios
fundamentais de contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da escrituração
contábil, variações patrimoniais qualitativas e quantitativas, o exercício social e as
demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, a estrutura da demonstração do
resultado do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações de recursos,
estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas,
depreciações, amortizações e exaustão, Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento
público: conceito, princípios e técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa
pública: Lei nº 4. 320/64. O patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de
Contabilidade Pública. Prática de elaboração de orçamento público; plano de contas; prática de
escrituração em contabilidade pública. Balanço e prestações de contas. Ética profissional para o
contador. Código de ética contábil.
Dentista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos. Traumatismo em dentes permanentes jovens. Dentística restauradora
diagnóstico e tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. Erupção dental. Oclusão.
Semiologia exame do paciente. Técnicas radiográficas. Prevenção das doenças periodontais.
Prevenção da cárie dental. Diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em
cirurgia oral. Avaliação pré-operatória. Técnicas Anestésicas. Alterações periodontais agudas.
Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem endodontica. Placa bacteriana. Controle de
placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Exodontia:
técnicas e acidentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro
criminal, trabalhista e civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas
Técnicas de Avaliação de incapacidade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais.
Educador Físico
Fatores de risco e estilo de vida: Sedentarismo, hipertensão arterial, problemas cardíacos,
diabetes, obesidade e estresse. Componentes da Atividade Física e Saúde: Definição de saúde e
aptidão física e orientações de exercícios para melhorar a saúde. Adaptação do corpo ao
exercício: Efeitos do exercício sobre o corpo, genética, sexo e idade. Atividade Física, doença e
incapacidade: Doença coronariana, câncer, derrame, osteoporose, artrite, lombalgia, tabagismo,
colesterol sanguíneo. Atividade Física e o ciclo da vida: Hábitos alimentares, sono, controle de
peso, criança, adulto e o idoso, situações especiais para as mulheres e os benefícios do exercício
regular. Os metabolismos energéticos: energética da contração muscular e os sistemas
energéticos. Adaptações cardiovasculares e respiratórias durante o esforço: no indivíduo
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sedentário, no indivíduo treinado e nas variações do esquema geral das adaptações. Métodos de
treinamento físico: Diferentes tipos de treinamento e esquemas de treinamento. Clínica e
exames complementares na saúde esportiva: limites da normalidade, anamnese e principais
exames clínicos. Nutrição e qualidade de vida: nutrição como fonte de energia, dietas, atividade
física e controle de peso. Cuidados emergenciais: emergências da cabeça aos pés, traumatismos
múltiplos, estado de choque, queimaduras e arritmias cardíacas.
Enfermeiro
Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional – análise crítica. Código
de Ética – análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em
enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da
assistência de enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem: Políticas públicas em
saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição Federal de 1988.
Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de
materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais – elaboração e utilização na enfermagem.
Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e
funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência de
enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos – recrutamento e seleção.
Enfermagem em equipe – dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem, enfermeiro,
tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos
serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de
imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente, programa do
idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária,
programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem – teoria e prática.
Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúrgicas e
a assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do
trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do
ensino ao cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde.
Engenheiro Ambiental
Hidráulica; Geologia; Mecânica; Eletricidade Aplicada; Mecânica dos Solos; Recursos
Naturais; Materiais e Corrosão; Hidrologia; Legislação Ambiental; mineralogia; Processos
Químicos Industriais; Higiene e Segurança Industrial; Materiais Metálicos e Poliméricos;
Biotecnologia; controle da poluição atmosférica; Tratamento de Resíduos Sólidos; Tratamento
de Águas de Abastecimento e Saúde ambiental; Estatística.
Farmacêutico
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no
paciente idoso. Biossegurança: Lei n° 8.974/1995. Controle e gerenciamento da qualidade.
Controle de Qualidade: conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade do produto ou
do serviço. Integração da Farmácia Hospitalar com o Sistema Único de Saúde. Política Nacional
de Medicamentos e Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Planejamento e Organização
de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento em Farmácia Hospitalar. Logística do
abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e distribuição de medicamentos e
correlatos. Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Medicamentos.
Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica Hospitalar:
Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral e
Quimioterapia. Infecção hospitalar: conceito, epidemiologia, controle e prevenção.
Microrganismos frequentemente associados à infecção hospitalar (Staphylococcus aureus,
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Escherichia coli, Enterococcus sp., Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumanii): características gerais, mecanismos de resistência, perfil de
suscetibilidade, disseminação. Antimicrobianos: princípios básicos para o uso racional de
antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação sobre bactérias Gram
positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e Farmacoeconomia.
Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Uso
Racional de medicamentos. Farmacologia, Farmacocinética Clínica e Farmacodinâmica.
Gerenciamento de resíduos de saúde. Legislação farmacêutica/Legislação Sanitária: Portaria
344/98– SVS/MS (12/05/1998); Port. 272/98/MS; Port. 3. 535/98/MS; RDC 220/2004/MS;
RDC 33/2000/MS; RDC 306/2005/MS. Ética e Bioética.
Fonoaudiólogo
Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos.
Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. Desenvolvimento global
da criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio emocionais. Processo de aquisição da
linguagem oral e escrita. Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso,
auditivo, e do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita. A
psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios da linguagem escrita. Elementos básicos na
psicomo-tricidade, esquema corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação especial e
orientação temporal. Aprendizagem e teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da
aprendizagem. Pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da
aprendizagem. A escola especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema de fala
normal, receptor, transmissor e efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação das
etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala: respiratória, articulatória, neurológica,
psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição atípica, disartria, dislogia,
apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica, características, etiologia, consequência.
Avaliação da fala ligada a estas patologias, fundamen¬tação teórica, recursos e prognóstico.
Voz: Mecanismo de produção da voz: função respiratória, mobilidade laríngea durante a
formação, sistema de ressonância, emissão dos sons na fala, articulação, estrutura da fonação. O
fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal, afonia alaríngea,
insuficiência velo faríngea (rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia, consequência,
conduta para reeducação. Audição: Desenvolvimento da função auditiva. Audição periférica e
central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica: graus e
tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade
audiométrica, análise de audiogramas: disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais.
Características do desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O deficiente
auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. Biossegurança em Fonoaudiologia.
Fonoaudiologia e Saúde Pública
Médico Cardiologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Métodos diagnósticos aplicados à
cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e reabilitação
cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico;
Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas;
Insuficiência cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial
sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias;
Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças da aorta e das carótidas; Doenças
metabólicas com influência na saúde cardiovascular.
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Médico - ESF
Médico Clínico Geral
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares:
hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas,
doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias;
tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças
gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarréicas, hepatite,
pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e
crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, nefrolitíase; Doenças
endócrinas: diabetes melito, doenças da tireóide, insuficiência adrenal, dislipidemias, obesidade,
síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e
meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem; Doenças
psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivocompulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais,
dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças
do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose,
anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose,
leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças reumatológicas:
artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo,
fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite
atópica, anafilaxia.
Médico Dermatologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia e fisiologia da pele;
imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de pele; dermatoses eczematosas;
dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de
Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo, nodular de Hyde,
Hebra, astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring
Brock, dermatose linear por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses;
dermatoses ulcerosas; doenças do tecido conjuntivo; infecções bacterianas da pele; doenças
sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses superficiais; micoses profundas; dermatoviroses;
escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses metabólicas; reações de
hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. SS;
dermatoses congênitas e hereditárias; tumores da pele; linfomas e outros processos malignos;
terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen;
aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura; terapêutica
sistêmica das dermatoses; manifestação cutânea das doenças sistêmicas.
Médico Geriatra
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
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respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Princípios da gerontologia:
biologia do envelhecimento e da longevidade; genética da doença humana; longevidade e
envelhecimento; arterosclerose e envelhecimento; nutrição e envelhecimento; imunologia do
envelhecimento; oncologia e envelhecimento; biomecânica e mobilidade do idoso; exercício
físico direcionado ao idoso; psicologia e envelhecimento; sexualidade e envelhecimento; a
epidemiologia do envelhecimento. Sistemas orgânicos, doenças e envelhecimento: pele;
cavidade oral; visão; audição e disfunção vestibular; seios; doença coronária; doença valvar
cardíaca; insuficiência cardíaca; arritmias cardíacas; doença vascular periférica; hipertensão
arterial sistêmica; pneumonias; tuberculose; doença obstrutiva pulmonar; insuficiência
respiratória; câncer de pulmão; doença renal; distúrbios ginecológicos; distúrbios prostáticos;
infecções do trato urinário; distúrbios esofágicos; distúrbios no estômago e duodeno; distúrbios
hepatobiliares e pancreáticos; distúrbios de cólon; anemia; distúrbios hemorrágicos e
trombóticos; linfoma; doença de Hodgkin e mieloma múltiplo; doenças da tireoide; diabetes
mellitus; dislipidemias; osteosporose e osteomalácia; hiperparatireoidismo e doença de Paget;
polimialgia reumática; miosite inflamatória idiopática; artrite reumatoide; osteortrites; gota;
bursite; tendinites e dores nas costas; delírio; acidente vascular cerebral; doença de Alzheimer;
doença de Parkinson; depressão; alterações do estado mental; distúrbio do sono; distúrbios do
balanço hidroeletrolítico e da regulação da temperatura corporal; causas de infecções; causas de
desnutrição; tontura e síncope; quedas e fraturas; disfunção erétil; incontinência.
Médico Ginecologia e Obstetrícia
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo Menstrual Feminino e suas
Alterações. Amenorreias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras
e Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e
Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do
Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina
Preventiva. Assistência Pré-Natal. Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia
Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. Infecções e Infestações na Gravidez.
Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.
Médico Infectologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças transmissíveis: conceitos
básicos e gerais, agentes etiológicos e transmissão, mecanismos de defesa antiinfecciosa,
patogênese e patologia, quadro clínico e terapêutico, diagnóstico diferencial, exames
complementares inespecíficos e específicos, epidemiologia e vigilância epidemiológica,
profiaxia. Quadros infecciosos e sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos, protozoários
e helmintos, ectoparasitoses. Imunização ativa e passiva. Acidentes causados por animais
peçonhentos. Destaques a: doenças transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente
transmissíveis (DST) HIV/AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tubérculos, cólera,
meningite, doenças exantemáticas, antimicrobianos. Epidemiologia, patogenia, clínica,
diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes doenças: Arboviroes: Dengue,
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Febre Amarela. Cisticercose. Doença Meningocóccica. Doença Pneumocóccica. Doenças
Oportunistas na AIDS. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Esquistossomose. Estafilococcias.
Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela, Hanseníase. Hepatites Virais. Histoplasmose.
Infecções hospitalares. Leishamaniose Tegular e Visceral. Leptospirose. Malária.
Paracoccidioidomicose. Parasitoses Intestinais. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Síndrome Respiratória Severa Aguda. Tubérculos. Mecanismos de Ação, resistência terapêutica
e profilática e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos.
Médico Pediatra
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. A consulta pediátrica. Avaliação
do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus
distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de
Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarréias agudas e crônicas.
Desidratação e terapia hidroeletrolitica. Anemias. Afeccões agudas do aparelho respiratório.
Afeccões agudas do aparelho genito urinário. Infeccões do sistema nervoso central. Doenças
exantemáticas. Afeccões agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta. Afeccões do
aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo - inflamatório,
hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e
Helicobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicacões exógenas.
Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo gastro esofageano. Reanimação
cardio respiratório. Emergência hipertensivas. Hipertenção intra craniana. Acidentes, traumas e
semi-afogamento. Atendimento inicial à criança politraumatizada. Diagnóstico precoce do
câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções básicas de hematologia e
oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica.
Médico Pneumologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Sintomatologia geral das doenças
do aparelho respiratório. Abordagem do paciente com doença respiratória. Estrutura e função
respiratórias, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Diagnóstico diferencial da dor
torácica. Asma brônquica. Sinusites agudas e crônicas. Bronquiectasia e distúrbios localizados
das vias aéreas e parênquima pulmonar. Doenças pulmonares intersticiais, doenças pulmonares
ocupacionais. Atelectasia e colapso pulmonar, encarceramento pulmonar. Pneumonias
adquiridas na comunidade. Tromboembolismo pulmonar. Doença pulmonar obstrutiva crônica,
tabagismo. Câncer do pulmão e dos brônquios. Manifestações torácicas das doenças sistêmicas.
Doenças da pleura, do diafragma, da parede torácica e do mediastino. Síndrome da apneiahipopneia do sono obstrutiva. Insuficiência respiratória aguda e crônica. Doenças pulmonares
supurativas,
abscesso
pulmonar.
Tuberculose
pulmonar,
paracoccidioidomicose.
Antibioticoterapia, oxigenioterapia.
Médico Psiquiatra
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
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Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Avaliação do desenvolvimento
neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade,
Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil.
Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses,
transtornos ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão.
Psicose maníaco depressiva. Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e
parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e adolescência Dependência e
tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia,
Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiquiatria Forense - interdição e
responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna.
Médico Urologista
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal,
Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Obstrução urinária. Hidronecrose.
Infecções do trato gênito-urinário. Litíase urinária. Distúrbio neorogênicos da bexiga. Tumores
do rim. Turomes do urotélio. Tumores do pênis. Tumores do testículo. Prostatismo. Hiperplasia
prostática benigna. Câncer da próstata. Traumatismo do aparelho gênito-urinário.
Nutricionista
Noções de Nutrição e Alimentação Normal; Introdução à Orientação Nutricional; Noções
Gerais sobre alimentos – alimentos e Saúde; Utilização de Nutrientes – Digestão, absorção e
metabolismo (Água, Proteína, Carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e Fibras).
Dietoterapia na desnutrição proteico-energética; Comunidades: nutrição nos grupos etários no 1º
ano de vida, pré-escolar, no adulto (gestantes e nutrizes), Alimento: classificação, princípios
nutritivos, seleção, preparo, perdas decorrentes. Planejamento de cardápios. Microbiologia dos
Alimentos – Transmissão de Doenças pelos Alimentos. Estocagem e conservação dos
Alimentos. Envenenamento e toxicologia Alimentar; Química dos Alimentos – Consequências
Biológicas da Oxidação de lipídeos; Antioxidantes; Conservantes Químicos usados em
Alimentos – Refeições para Coletividades. Administração de serviços de Nutrição: unidade de
serviço de alimentação e nutrição, tipos de serviços, planejamento físico, funcional. Layout,
Fluxograma, peculiaridades da área física e construção social do serviço de alimentação e
nutrição, previsão numérica e distribuição. Ética profissional.
Psicólogo
Psicologia: conceituação; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação,
aprendizagem, comunicação, liderança. O Psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o
Psicólogo e a saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo e as instituições sociais e as
organizações. Processo de desenvolvimento humano normal nos aspectos biológicos,
cognitivos, afetivo, emocional, social e na interação dinâmica entre esses aspectos na infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade. Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de
desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da
conduta e de personalidade de forma geral. Prática terapêutica: psicodiagnóstico; atuação
terapêutica; psicoterapia breve; psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e Orientação de
pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a
entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; elaboração de laudos psicológicos;
orientação educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: o comportamento
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humano nas organizações; a dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psicológico;
conceitos básicos em treinamento de pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos:
formas de atendimento grupal na organização pública; tipos de grupo; processos grupais;
psicoterapia de grupos; grupos operativos; orientação familiar; orientação a grupos sobre
dependência e co-dependência na adicção. A Ética na prática da psicologia. O SUS / Lei
8080/90.

Cargos de Nível de Ensino Médio
Provas objetivas - 35 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais - 20 Questões (Comum a todos os cargos):
LINGUA PORTUGUESA - 10 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial;
Acentuação gráfica; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos
e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase;
Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome,
verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento
nominal.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 10 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais
acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões (Conforme o cargo a que o candidato
concorrer):
Assistente Administrativo
Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes:
centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira,
segurança, contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções administrativas:
planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. Motivação. Comunicação.
Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais.
Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais,
regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo,
acessórios do arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo:
recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência:
registro e encaminhamento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento à clientes,
registro, manuseio e transmissão de informações. Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc.
Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças individuais,
temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de
empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens,
códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de
comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da organização, imagem profissional,
sigilo e postura. Princípios e diretrizes do SUS. CONHECIMENTOS DE
MICROINFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows, Internet (browsers/navegadores) e
Ferramentas do Pacote Office.
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Técnico de Enfermagem
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e
Decreto nº 94406/87. Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93].
Resolução COFEN nº 195/97. Sistema Único de Saúde - SUS: a Constituição Federal de 1988
Artigos 196 a 200 e a Leis Orgânicas da Saúde – Lei 8080/90 e 8142/90. Equipe de
enfermagem. Prontuário do cliente. Direitos da criança e do adolescente. Anatomia e fisiologia
dos órgãos e sistemas. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia,
assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais.
Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica
corporal, terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação,
hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço
hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia capilar, coleta de material
para exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do sistema nervoso
central, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético; pré-trans e pósoperatório; urgências e emergências; terapia intensiva, hemodiálise. Cuidados de enfermagem à
saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama; doenças sexualmente
transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento e
desenvolvimento da criança e adolescente; doenças prevalentes na infância (afecções
respiratórias, diarréia, desidratação, desnutrição, verminose,); distúrbios neurológicos,
cardíacos, gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino; doenças infecto-contagiosas; terapia
intensiva; urgências e emergências (parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque
elétrico, queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré-trans e
pós-operatório. Imunização: esquema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças
preveníveis por imunização. Notificação compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia:
princípios gerais; cuidados básicos na utilização das principais armas terapêuticas (cirurgia,
radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia).

Cargo de Nível de Ensino Fundamental
Agente Comunitário de Saúde
Provas objetivas - 35 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais - 20 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 10 Questões:
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras;
Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de
pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 10 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla
divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil;
Cidadania: Conhecimentos básicos sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões
Processo saúde e doença e seus determinantes/condicionantes. Princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde. Conhecimentos em Vigilância em Saúde. Promoção da saúde: conceitos e
estratégias. Participação e mobilização social. Conhecimentos gerais sobre Saneamento básico.
Conhecimentos gerais sobre hábitos de higiene e alimentação saudável. Amamentação. Noções
de ética e cidadania. Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990. Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990.
Lei Federal nº 11.350 de 05/10/2006. Ministério da Saúde – Portaria MS/GM nº 648 de 28 de
março de 2006. Estatuto do idoso. Estatuto da criança e do adolescente. Situações do Agente
Comunitário de Saúde frente às visitas domiciliares frequentes.
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Cargo de Nível de Ensino Fundamental Incompleto
Auxiliar de Serviços Operacionais
Provas objetivas - 35 Questões
Prova de Conhecimentos Gerais - 20 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões:
Compreensão de texto. Significado de palavras. Singular e plural das palavras. Noções de
gênero: masculino e feminino. Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro. Noções de
pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 10 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla
divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil;
Cidadania: Conhecimentos básicos sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.
Prova de Conhecimentos Específicos - 15 Questões
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados
elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos; Produtos de Limpeza:
aplicação, dosagem, armazenagem e manipulação; Noções básicas de reciclagem e descarte de
materiais; Noções básicas de Lixo Hospitalar; Noções básicas de segurança e higiene do
trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções
básicas de Qualidade e Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo.
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