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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ENFERMEIRO 

 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, 
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. 
- Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, 
pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem – estar 
físico, mental e social aos pacientes; 
- Presta primeiros socorros em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento 
médico; 
-Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a 
prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente; 
- Mantêm os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando 
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, 
para assegurar o desempenho adequado de enfermagem; 
- Supervisiona e mentem salas, consultórios e demais dependências em condições de 
uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos; 
- Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões 
para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo 
com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; 
- Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento 
familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, aimportância do pré-natal, etc.; 
- Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo 
programa de suplementação alimentar; 
- Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de 
doenças como diabetes e hipertensão; 
- Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação 
sexual, prevenção de drogas etc.; 
- Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de 
equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos 
desenvolvidos no início do ano; 
- Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestado; 
- Efetua e registra os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas 
em relação ao paciente, anotando em prontuários, fichas de ambulatório, relatório de 
enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o 
controle de saúde; 
- Faz estudos e previsão de pessoal e materiaisnecessários às atividades, elaborando 
escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais 
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos 
de enfermagem;  
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
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Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas 

próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para 

possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação de fala. 

- Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de 
treinamento ou terapêutico; 
- Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação. 
- Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de 
fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhes subsídios. 
- Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente 
daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído. 
- Aplica testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos; determina a 
localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do 
indivíduo.  
- Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente 
com relação à voz; 
- Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação 
detectadas nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo 
tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
- Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo 
ao especialista; 
- Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
físico e complementar, para efetuar a orientação adequada; 
- Analisa e interpreta resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando – os com padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; 
- Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; 
- Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em 
ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das 
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 
- Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador; 
- Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para 
atender às determinações legais; 
- Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação 
dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de 
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a 
saúde no município; 
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- Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o 
bem estar da comunidade; 
- Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento; 
- Preenchimento da CAT nos casos de acidente de trabalho.  
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MEDICO CLINICO SAÚDE DA FAMILIA 
Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades 
de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e 
outros; Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na 
Unidade de Saúde da Família- USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar 
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas pelo Pacto pela vida e outras portarias; Realizar busca ativa das 
doenças infecto-contagiosas; Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; 
Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a 
indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado 
para este fim; Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de 
referência e contra referência para os casos de maior complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao 
serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados 
sobre assuntos de sua competência; Supervisionar os eventuais componentes da 
família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; Acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, especialmente crianças 
menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; Identificar e encaminhar 
gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família; Realizar ações 
educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as 
mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de 
referência; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades 
locais durante o desenvolvimento do Programa. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a 
mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, 
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do 
filho. 
- Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições 
gerais dos órgãos; 
- Realiza exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e 
lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação 
terapêutica; 
- Faz cauterização do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para 
tratar as lesões existentes; 
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- Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para 
corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas;  
- Participa de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para 
promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras 
doenças que afetam a área genital; 
- Colhe secreções vaginais ou mamárias, paraencaminhá-las a exame laboratorial, 
para auxiliar no diagnóstico; 
- Faz a anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza testes de 
laboratório, valendo – se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente 
e diagnosticar a gravidez; 
- Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, 
comparando –os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, 
parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstia hipertensiva e outras 
que possam perturbar a gestação; 
- Controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a 
mensuração uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as 
intercorrências clínicas ou obstétricas; 
- Acompanha a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a 
dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o 
estado geral da parturiente, para evitar dissocia; 
- Indica o tipo de parto atentando para as condições do pré-natal ou do período de 
parto, para assegurar resultados satisfatórios; 
- Assiste a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou no cesariano, fazendo as 
intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho; 
- Controla o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio 
de enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de 
amamentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer intercorrência; 
- Realiza o exame pós – natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para 
verificar a recuperação do organismo materno; 
- Preenchimento da CAT nos casos de acidente de trabalho.  
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO PLANTONISTA 
 
Realiza em uma escala semanal (ou às vezes finais de semana) cobrindo as 
atividades de atendimento urgência/emergênciaou pronto atendimento em escala de 
12 ou 24 horas/dia .  
- Realiza avaliação clínica para decidir sobre internação e transferência de pacientes 
em emergência; 
 - Emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, para promover a saúde e o bem estar do paciente; 
- Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminha-
loao especialista; 
- Registram a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; 
- Analisa e interpreta resultados de exames de Raios-X, paraconfirmar ou informar o 
diagnóstico; 
- Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; 
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- Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o 
bem estar da comunidade; 
- Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento; 
- Preenchimento da CAT nos casos de acidente de trabalho. 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MERENDEIRA 
Prepara e distribui refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a 
higiene e a conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos. 
- Distribui as refeições preparadas, colocando – as em recipientes apropriados, a fim 
de servir os alunos; 
- Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das 
refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso;  
- Recebe e armazena os produtos, observando a data de validade e qualidade dos 
gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, 
visando a perfeita qualidade da merenda; 
- Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação 
e o bom aspecto das mesmas; 
- Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para 
elaboração de relatórios; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMATICO (ENSINO SUPERIOR) 
 
Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto literário 
e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização 
interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego 
de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e 
sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de 
flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 
processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal 
no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. 
Vícios de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; 
variação linguística 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (SUS): Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – 
Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de 
Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e 
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de 
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de 
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – 
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; Código de Ética Médica; 
Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória; 
Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; 
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Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis 
e não transmissíveis. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENFERMEIRO 
Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia. Processo de enfermagem. 
Administração de medicamentos: Métodos e vias de administração. ENFERMAGEM 
MATERNO-INFANTIL: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no recém-
nascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e 
puerpério –normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas 
faixas de desenvolvimento (puericultura); com problemas clínicos nos sistemas: 
gastrointestinal, respiratório, circulatório -hematológico, músculo –esquelético, 
neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil. 
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: Assistência de enfermagem a pacientes 
cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com 
problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, 
circulatório –hematológico, cardiológico, musculoesquelético, reprodutor, neurológico, 
Endocrinológico, psiquiátrico. CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS DE 
ENFERMAGEM: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de 
procedimentos de enfermagem. ADMINISTRAÇÃO DE ENFERMAGEM: Funções 
administrativas: planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Aplicação 
dos princípios técnico-científicos na execução dos procedimentos de enfermagem –
técnicas de enfermagem; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe de 
trabalho; Processo de trabalho da enfermagem. CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; 
Processamento de artigos hospitalares. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FONOAUDIOLOGO 
Código de Ética Fonoaudiologia; Problemas da VOZ: Etiologia, patologia, avaliação, 
diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da FALA: 
Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e 
prevenção. Problemas da AUDIÇÃO: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, 
métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da MOTRICIDADE ORAL: 
Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e 
prevenção. Problemas da LEITURA E ESCRITA: Etiologia, patologia, avaliação, 
diagnóstico, métodose técnicas de reeducação e prevenção. Doenças de Notificação 
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases 
epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das 
doenças  transmissíveis e não transmissíveis 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Dor Torácica, Dor Abdominal e Cefaleias. Dor Lombar, Cervical e Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER). Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza Muscular. 
Febre: Diagnóstico Diferencial e Conduta. Edema: Diagnóstico Diferencial e manejo. 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Insuficiência Cardíaca. Insuficiência Coronária. 
Arritmias Cardíacas. Febre Reumática. Infarto Agudo do Miocárdio. Cor Pulmonale. 
Parada cardiorrespiratória: conduta inicial. Anemias. Distúrbios da coagulação. 
Trombose e Insuficiência Vascular Periférica, Úlceras de estase. Diagnóstico e 
Manuseio das Afecções mais comuns da pessoa idosa. Avaliação e Diagnóstico das 
Doenças Infecciosas: HIV/AIDS, Hepatites, Pneumonias, ITU, Tuberculose, Tétano, 
Dengue, S. Mansônica, Sepsis, Endocardite Bacteriana e Parasitoses – Intestinais. 
Diarreia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar. Afecções de Vias Aéreas 
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Superiores. Pneumonias. Asma por exposição profissional. Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica, Doença Profissional. Insuficiência Renal Aguda. Insuficiência 
Renal Crônica. Obstrução das Vias Urinárias, Litíase. Lúpus Eritematoso Sistêmico.  
Artrite Reumatoide. Doença Articular Degenerativa. Artrite Infecciosa. Diabetes 
Mellitus. Doenças da Tireoide. Doença Vascular Cerebral. Viroses do Sistema Nervoso 
Central: Meningites e Encefalites. Diagnóstico Precoce das Neoplasias mais comuns: 
mama, ovário, testículo, pulmão, cólon, colo de útero, pele, próstata e fígado. 
Dermatopatias mais comuns: infecciosas, alérgicas, irritativas e dermatoses 
ocupacionais. Síndrome Convulsiva. Abordagem inicial dos principais problemas de 
Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da 
Saúde: cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção 
das afecções prevalentes, saúde oral, visual em pessoas do sexo masculino e 
feminino na faixa etária dos 40–80 anos. Síndromes Geriátricas. Demências Senis 
(entre elas, o mal de Alzheimer, avaliação do teste de Minimental). 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS MÉDICO CLINICO SAÚDE DA FAMILIA 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das 
doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 
cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, 
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema 
Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema 
endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, 
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias 
hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso 
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, 
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença 
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: 
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, 
infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, 
anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 
leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Saúde Pública, 
Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia 
Saúde da Família – Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial – 
Ministério da Saúde; A estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo 
assistencial em saúde – Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 
28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do 
Programa de Saúde da Família – PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo 
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sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo 
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de 
Processo Ético 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS MEDICO GINECOLOGISTA 
Fisiologia Obstétrica: Terminologia Técnica em Saúde Materno-infantil (Indicadores). 
Ovulação e Fertilização. Fisiologia Placentária. Bacia Obstétrica. Líquido Amniótico, 
Cordão Umbilical, Âmnio e Corion. Modificações Gravídicas Locais. Modificações 
Gravídicas Gerais. Semiologia Obstétrica. Assistência Pré-Natal. Contrações Uterinas. 
Relações Útero-Fetais. Fenômenos Mecânicos do Parto. Fenômenos Plásticos do 
Parto. Assistência ao Parto. Partograma. Fórcipe (aplicações  Simpson-Braun, Kielland 
e Piper). Puerpério normal. Lactação. Contracepção no Puerpério. Alojamento 
Conjunto. Obstetrícia Patológica: Gestação de alto risco (definição e linhas gerais da 
assistência). Patologias obstétricas. Hiperêmese gravídica. Abortamento. Gravidez 
ectópica. Doença Trofoblástica gestacional. Placenta prévia. Descolamento prematuro 
da placenta. Ruptura uterina. Doença hemolítica perinatal (aloimunização pelo fator 
Rh). Gravidez Múltipla. Pré-eclâmpsia. Ruptura prematura das membranas ovulares. 
Prematuridade. Cesárea. Distócia funcional. Distócia de ombros. Assistência ao parto 
pélvico. Infecção puerperal. Atonia uterina. Patologias clínicas e cirúrgicas. Diabetes 
Mellitus. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Hipertensão arterial crônica. Anemias. 
Cardiopatias e gravidez. Epilepsia. Vulvovaginites. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Sífilis. Hepatites. Infecção do trato urinário. Enteroparasitoses. 
Papilomavírus na gestação (HPV). Dengue. Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 
Avaliação do bem-estar fetal. Aplicação clínica e interpretação de cardiotocografia ante 
e intraparto. Aplicação clínica de ultrassonografia em Obstetrícia. Aplicação clínica da 
Dopplervelocimetria em Obstetrícia 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS MÉDICO PLANTONISTA 
Princípios e Diretrizes. Política Nacional de Humanização do SUS. Programa de 
Saúde da Família. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Código de Ética 
Médica. Concepção de saúde e doença. Promoção de saúde, epidemiologia, 
prevenção de doenças e medicalização em saúde. Identificação de situações de risco 
individual/familiar/coletivo. Uso racional de medicamentos. Atenção primária em 
saúde: abordagem familiar, abordagem comunitária e atendimento ambulatorial. 
Fisiopatologia, diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças prevalentes na 
atenção primária à saúde: cardiovasculares, endocrinológicas, psiquiátricas, 
hematológicas, respiratórias, do aparelho digestivo, hepatites, dermatológicas, 
neurológicas, doenças sexualmente transmissíveis, parasitoses. Síndromes febris e 
hemorrágicas. Alimentação e distúrbios alimentares. Alcoolismo e uso de substâncias 
psicoativas. Imunização ativa e passiva. Doenças e agravos de notificação 
compulsórias. Sexualidade na infância, adolescência, adulto e idoso. Noções de 
urgência e emergência em clínicas. Preenchimento da Declaração de Óbito. 
Atendimento à vítima de violência sexual, de doença ocupacional e acidente de 
trabalho. Apoio Matricial. 
 

MERENDEIRA 

Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 

Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre 
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substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, 

interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; 

Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação 

dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise 

e Interpretação de Textos.  

Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, 

operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – 

problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema 

de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema 

Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; 

Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana.  

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia 

Geral; História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio 

Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e 

Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; 

Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados 

pessoais no trabalho – Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos 

alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração 

dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de 

alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; 

Conservação de alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; 

Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre 

saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no 

organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos 

alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e 

farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. 


