ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Divisão Silábica; Encontros Vocálicos; Encontros
Consonantais; Dígrafos; Ditongos; Hiatos; Tritongos. ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras
na norma culta; Regras do Novo Acordo Ortográfico; Acentuação Gráfica; Uso da Crase;
Acentos diferenciais; Pontuação Gráfica; Uso do Hífen. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação
das palavras (Raiz, Sufixo e Prefixo); Processos de formação das palavras (Derivação e
Composição); Verbos Regulares e Irregulares; Flexão Verbal; Flexão Nominal; Classificação das
Palavras (Verbo, Substantivo, Adjetivo, Advérbio e Artigo). SINTAXE: Termos Essenciais da
Oração; Termos Acessórios da Oração; Oração Coordenada; Oração Subordinada; Regência
Verbal (Verbo Intransitivo, Verbo Transitivo, Objeto Direto, Objeto Indireto); Tipos de Texto
(Descritivo, Narrativo, Dissertativo); Gêneros Textuais; Coesão e Coerência Textual;
Interpretação de Texto. Emprego dos pronomes. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem; Vícios de
Linguagem.
Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e
problemas com números naturais suas propriedades. Geometria: conceito, propriedades e
operações. Múltiplos e divisores: conceitos e operação. Números Racionais Absolutos.
Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e operações, sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau. Razões e
proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. Regra de Três
Simples e Composta. Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: Conceitos e
aplicações. Raciocínio lógico. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
Informática: Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas
operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office. Formatar, salvar
e visualizar arquivos e documentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e
procedimentos de Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir e salvar
informações. Correio eletrônico. Procedimentos de segurança na Internet. Armazenamento de
dados na nuvem.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO:
Língua Portuguesa: ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras na norma culta; Regras do Novo
Acordo Ortográfico; Divisão silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Acentuação
Gráfica; Uso de Crase; Acentos diferenciais; Pontuação Gráfica. MORFOLOGIA: Classificação
das Palavras (Verbo, Substantivo, Adjetivo, Advérbio e Artigo); Flexões Verbais e Nominais:
Gênero (masculino e feminino), Número (singular e plural) e Grau das Palavras (aumentativo e
diminutivo). SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Acessórios da Oração; Oração

Coordenada; Oração Subordinada; Interpretação de Texto; Coesão e Coerência Textual,
Emprego de Pronomes. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem.
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes.
Razão e Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações
do Primeiro e do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica.
Juros Simples e Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático.
Informática: Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas
operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office. Formatar, salvar
e visualizar arquivos e documentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e
procedimentos de Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir e salvar
informações. Correio eletrônico. Procedimentos de segurança na Internet. Armazenamento de
dados na nuvem.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas,
linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Singular e plural. Masculino e feminino.
Vocabulário: estrutura e formação de palavras.
Matemática: Números naturais. Números inteiros. Frações. Sistemas de números naturais. Os
números racionais. Números reais. Equações e inequações de graus um e dois. Regra de três
simples. Razões. Proporções. Algarismos romanos. Dízimas periódicas. Porcentagem. Medidas
de superfície. Medidas de Volume. Números decimais. Grandezas proporcionais. Operações de
Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO :
Os conteúdos programáticos específicos abrangem súmulas, súmulas vinculantes, enunciados
e jurisprudências dominantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça,
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e, quanto à legislação, todas as
alterações vigentes na data de publicação do presente edital.
Agente Ambiental
Noções Gerais sobre as Atribuições do Emprego. Noções de saneamento básico e de meio
ambiente. Noções de ética e de cidadania. Atividades de vigilância entomológica.
Conhecimento sobre doenças infecciosas e parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue,
difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase,
hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste,
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras
doenças do aparelho respiratório e circulatório.
Endemias e Epidemias. Dengue,
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose: noções básicas, prevenção primária,
classificação dos agentes transmissores e causadores, combate aos agentes transmissores,
conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Doenças transmissíveis e não

transmissíveis. Processo saúde/doença e seus determinantes. Doenças de notificação
compulsória. Doenças infecciosas e parasitárias. Programa Nacional de Controle da Dengue
(PNCD). Microbiologia e Segurança Alimentar. Fatores que afetam o desenvolvimento
microbiano. Enfermidades Transmitidas por Alimentos: Toxinfecção alimentar. Boas Práticas
de Fabricação. Endemias e Epidemias.
Agente Comunitário de Saúde (ESF)
Atribuições e atividades do Agente Comunitário de Saúde. Noções Gerais sobre as Atribuições
do Emprego. Saúde Pública e Saneamento Básico. Endemias e Epidemias. Dengue,
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose: noções básicas, prevenção primária,
classificação dos agentes transmissores e causadores, combate aos agentes transmissores,
conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Doenças transmissíveis e não
transmissíveis. Saúde bucal. Alimentação e nutrição. Promoção da Saúde: conceito e
estratégias. Saúde como dever do Estado e como direito social. A saúde nas diversas fases da
vida. Noções de ética e de cidadania. Guia Prático do Programa de Saúde da Família (Ministério
da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde). Leis 8.080/1990
(condições para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde – SUS). Portaria nº 2.488/2011 (Política Nacional de Atenção Básica, Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)).
Assistente Social (CRAS)
O Serviço Social e o campo sociojurídico. Instrumentos e técnicas de intervenção,
planejamento, administração, execução e sistematização do trabalho profissional. A prática
profissional do assistente social na instituição e análise institucional. Estudo social. Laudos e
pareceres sociais, informação social. Pesquisa social e produção de conhecimento em Serviço
Social. Elaboração de projetos de intervenção do Serviço Social. Assessoria em Serviço Social.
Supervisão em Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de Ética
Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço
Social sobre o exercício profissional. Direitos Humanos e Serviço Social. Políticas sociais e
relação Estado/sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. A questão social e a conjuntura
brasileira. Movimentos sociais. Política Social e planejamento. Planejamento estratégico,
planos, programas e projetos. Avaliação de programas e políticas sociais. Instâncias públicas de
controle social democrático. Seguridade Social: Previdência Social; Política Nacional de
Assistência Brasileira (PNAS) e Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde
Brasileira, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras; Política Nacional de Drogas,
Política Nacional de Saúde Mental e a Lei Paulo Delgado; Política Nacional do Idoso e Estatuto
do Idoso. A Lei Maria da Penha. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da
criança e do adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Normas sobre adoção e
guarda: adoção à brasileira e adoção internacional. Formas alternativas de resolução de
conflitos. Saúde do trabalhador e a intervenção do Serviço Social.
Assistente Social (NASF)
O Serviço Social e o campo sociojurídico. Instrumentos e técnicas de intervenção,
planejamento, administração, execução e sistematização do trabalho profissional. A prática

profissional do assistente social na instituição e análise institucional. Estudo social. Laudos e
pareceres sociais, informação social. Pesquisa social e produção de conhecimento em Serviço
Social. Elaboração de projetos de intervenção do Serviço Social. Assessoria em Serviço Social.
Supervisão em Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de Ética
Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço
Social sobre o exercício profissional. Direitos Humanos e Serviço Social. Políticas sociais e
relação Estado/sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. A questão social e a conjuntura
brasileira. Movimentos sociais. Política Social e planejamento. Planejamento estratégico,
planos, programas e projetos. Avaliação de programas e políticas sociais. Instâncias públicas de
controle social democrático. Seguridade Social: Previdência Social; Política Nacional de
Assistência Brasileira (PNAS) e Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde
Brasileira, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras; Política Nacional de Drogas,
Política Nacional de Saúde Mental e a Lei Paulo Delgado; Política Nacional do Idoso e Estatuto
do Idoso. A Lei Maria da Penha. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da
criança e do adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Normas sobre adoção e
guarda: adoção à brasileira e adoção internacional. Formas alternativas de resolução de
conflitos. Saúde do trabalhador e a intervenção do Serviço Social.
Atendente de Consultório Dentário (ESF)
Recepção do paciente (ficha clínica, organização de arquivo, Preparo e manutenção das salas
de atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento do campo operatório);
Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Preparo do paciente para o
atendimento; Auxílio no atendimento (instrumentação do cirurgião-dentista e/ou do técnico
em higiene bucal, junto à cadeira operatória); Aplicação de métodos preventivos para controle
de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal;
Manutenção e conservação de equipamentos odontológicos; Processo saúde – doença.
Sistema imunológico; Relações humanas. Educação em saúde. Ética Profissional.
Biossegurança; Instrumentais, Materiais e Equipamentos; Controle da agenda de consultas;
Limpeza, assepsia e esterilização de instrumentos do campo de atividade; Noções básicas de
segurança do trabalho. Guia Prático do Programa de Saúde da Família (Ministério da Saúde).
Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde). Leis 8.080/1990 (condições
para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde
– SUS). Portaria nº 2.488/2011 (Política Nacional de Atenção Básica, Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)).
Enfermeiro (ESF)
Lei do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de Enfermagem; Bioética;
Legislação em enfermagem; Administração em enfermagem; Sistematização da assistência de
enfermagem; Risco ocupacional relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e
equipamentos para urgência e emergência; Triagem e classificação de risco; Técnicas de
enfermagem; Assistência de enfermagem na infusão de drogas nas urgências e emergências;
Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas urgências e emergências de distúrbios
respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos, metabólicos, renais,
neurológicos, musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências obstétricas:
trabalho de parto normal e apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento;

Assistência de enfermagem às vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem ao
recém nascido; Suporte básico e avançado de vida; Assistência de enfermagem no transporte
de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em acidentes com múltiplas vítimas;
Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas no adulto, criança e gestante:
traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, genitourinário,
fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros; Intoxicações exógenas; Assistência de
enfermagem em urgências psiquiátricas: tentativa de suicídio, depressão, agitação
psicomotora; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras, acidentes
ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos
peçonhentos e traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento,
parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências
cardiotoxicológicas; Atendimento pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma,
transporte do politraumatizado, cinemática do trauma, epidemiologia do trauma, prevenção
do trauma, resgate veicular; Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e
coletivo; Biossegurança; Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº
2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e
emergências; Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de
Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde;
Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as
competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Guia Prático do Programa de
Saúde da Família (Ministério da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério
da Saúde). Leis 8.080/1990 (condições para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº
7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde – SUS). Portaria nº 2.488/2011 (Política Nacional de
Atenção Básica, Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS)).
Fisioterapeuta (NASF)
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de
função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e
treinamento funcional. Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial
e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do
exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e
neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e
obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Instrumentos de medida
e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico. Estimulação precoce do
paciente crítico ou potencialmente crítico. Suporte básico de vida. Aspectos gerais e
tecnológicos da Terapia Intensiva. Identificação e manejo de situações complexas e críticas.
Farmacologia aplicada. Monitorização aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico.
Interpretação de exames complementares e específicos do paciente crítico ou potencialmente
crítico. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Técnicas e recursos de expansão
pulmonar e remoção de secreção. Fisiologia e biomecânica cárdio-pulmonar neonatal.
Avaliação e monitorização do recém-nascido. Fisioterapia aplicada nas patologias pulmonares

no neonato. Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no neonato. Radiologia aplicada
neonatologia. Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. Ética profissional. Conceitos
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
Médico (ESF)
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias,
arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva
crônica. Embolia pulmonar. Pneumonias e abcessos pulmonares. Doença pulmonar intersticial.
Hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites
virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal
aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas:
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas suprarenais, distúrbios das glândulas paratireoides. Doenças
reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e
terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas.
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em
Defesa do SUS e de Gestão. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde. Guia Prático do Programa de Saúde da Família
(Ministério da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde).
Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS). Portaria nº 2.488/2011 (Política
Nacional de Atenção Básica, Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS)).
Odontólogo (ESF)
ODONTOPEDIATRIA E PREVENÇÃO: Escovação e Dentifrícios, Dieta e Fluoretos, Selante de
fóssulas e fissura; Traumatismos dentários na dentadura decídua, Promoção de saúde na
infância, Erupção dentária: cronologia e transtornos; Radiologia; Anestésico pré e pós
operatórios e cuidados. ANESTESIOLOGIA EM ODONTOLOGIA: Técnicas Acidentes e
complicações, Farmacologia, RADIOLOGIA: Técnicas radiológicas intrabucais, Técnicas
radiológicas extrabucais, Anatomia radiográfica. IV - SEMIOLOGIA: Aspectos normais da
mucosa bucal, Elementos de diagnósticos: sinais e sintomas, Exames complementares em
odontologia, Doença incomuns na cavidade bucal, Câncer bucal, AIDS. DENTÍSTICA E
MATERIAIS DENTÁRIOS: Materiais Restauradores, Cimentos e Materiais de Moldagem, Tipos
de cavidades e materiais, Propriedades Indicações Manipulações Proteção do complexo
dentinopulpar. FARMACOLOGIA: Uso de Antibióticos, Antinflamatórios e Drogas,
Hemostáticas, Indicações e contra-indicações, Posologia Cirurgia e Traumatologia
BucomaxilofacialPré e pós operatório, Dentes inclusos e suas classificações, Acidentes e
complicações. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA: Anestésicos locais Alergias e
hipersensibilidade Obstrução de vias aéreas superiores Desmaio/ Lipotímia /Síncope,
Hipertensão Doenças cardio-vasculares, Epilepsia Parada cardio-respiratória, Suporte básico de
vida, Reanimação cardio-respiratória, Equipamentos necessários. PERIODONTIA: Anatomia,
histologia e fisiologia do periodonto normal, Espaço biológico e suas implicações clínicas,

Exame clínico periodontal, Procedimentos básicos para preparos do paciente, Cirurgias para
restabelecimento do espaço biológico, Tracionamento ortodôntico, Controle e manutenção do
paciente tratado proteticamente, Terapia periodontal de suporte. Doença periodontal:
etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e
manutenção. BIOSSEGURANÇA: Conceitos em Biossegurança, Processo de limpeza,
embalagem, esterilização, monitorização química e biológica no processo de esterilização em
autoclaves. Medidas de Prevenção para evitar a transmissão de doenças entre pacientes e
profissionais (EPI; Desinfecção; Barreiras; Esterilização), Controle de Infecção Cruzada e
Principais doenças transmissíveis, Padronização e Rotinas Legislação e Exigências da ANVISA:
Adequação do consultório à legislação vigente (Instalações físicas e Equipamentos).
ENDODONTIA: Considerações gerais Doenças pulpares, Diagnóstico diferencial, Enfermidades
periapicais, Fases da endodontia, Técnica endodôntica, Preparo do canal radicular, Medicação
intra canal Cimentos obturadores, Cirurgia parendodôntica – indicações, Restaurações de
dentes tratados endodonticamente, Preparo do conduto para receber retentores intraradiculares. PRÓTESE DENTÁRIA: Oclusão em prótese dentária, Prótese total, Prótese parcial
fixa, Prótese parcial removível, Prótese sobre implante. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
LEGISLAÇÃO: Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90;
Política Nacional de Saúde Bucal; Lei Federal nº 11.889/2008; Programa Brasil Sorridente;
Código de Ética Odontológica (Resolução CFO-118/2012).
Professor de Educação Física (NASF)
Fundamentos da Educação Física. Objetivos da Educação Física. Medidas e avaliação em
Educação Física. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física.
Anatomia e fisiologia do exercício. Qualidade de Vida. Lazer e Recreação. Aspectos técnicos,
políticos e pedagógicos da Educação Física escolar. Esportes e regras oficiais. Recreação
Escolar. Anatomia e fisiologia do exercício. Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento
escolar: importância e etapas do planejamento (diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos,
procedimentos, recursos e avaliação pedagógica).
Psicólogo (NASF)
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências
teóricas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico.
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com
a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de
grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis.
Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o
psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico.
Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem.
Psicologia familiar: criança e adolescente. Tratamento psicoterápico de portadores de HIV.
Psicologia institucional e processo grupal. Código de ética profissional do psicólogo. Política
Nacional de Planejamento Familiar. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS).
Psicólogo (CRAS)

A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências
teóricas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico.
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com
a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de
grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis.
Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o
psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico.
Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem.
Psicologia familiar: criança e adolescente. Tratamento psicoterápico de portadores de HIV.
Psicologia institucional e processo grupal. Código de ética profissional do psicólogo. Política
Nacional de Planejamento Familiar. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS).
Terapeuta Ocupacional (NASF)
Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde: Municipalização da Saúde. Controle
Social na Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do
SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Legislação em Saúde Mental
no Sistema Único de Saúde. Ética em saúde. O terapeuta ocupacional como agente de saúde e
no processo de educação popular em um programa comunitário. Dinâmica de Terapia
Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do terapeuta
ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de
ação. A comunidade ea abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A
criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional. Análise
de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais.
Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial como medida
preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional
na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia Ocupacional em grupo: questões
teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como agente
multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de
prevenção e assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional. Fundamentos
históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta
Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os Sistemas de Saúde.
Técnico de Higiene Dental (ESF)
Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na
clínica odontológica. Controle de infecção cruzada e paramentação. Organização da clínica
odontológica. Técnicas preventivas para controle da cárie e doença periodontal. Noções de
radiologia odontológica. Promoção de saúde bucal, organização de programas coletivos e
individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, instrução de higiene oral e educação
para a saúde. Classificação dos preparos cavitários. Procedimentos restauradores. Esterilização
de instrumentais e materiais odontológicos. Área de atuação do Técnico em Higiene Dental.
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Política Nacional
de Saúde Bucal; Lei Federal nº 11.889/2008; Programa Brasil Sorridente. Guia Prático do
Programa de Saúde da Família (Ministério da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica

(2012) (Ministério da Saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS). Portaria
nº 2.488/2011 (Política Nacional de Atenção Básica, Estratégia Saúde da Família (ESF) e o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)).

