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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
PARA FUNÇÕES PÚBLICAS DE MÉDICO CLÍNICO SAÚDE DA FAMÍLIA, 
MÉDICO PLANTONISTA E PSICÓLOGO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA Interpretação de texto. Significação das palavras: 
sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. 
Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que 
imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal 
e nominal. Crase. Sintaxe. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA FUNÇÃO PÚBLICA DE TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 
 
Estudo de texto: compreensão e estabelecimento de relações entre ideias contidas no 
texto; identificação do significado de palavras no texto; elaboração de conclusões a 
partir das informações contidas no texto. Conhecimentos linguísticos: adjetivos, 
pronomes, advérbios e conjunções; pontuação: ponto-final, ponto de exclamação, ponto 
de interrogação, dois pontos, travessão e vírgula; concordância do artigo com o 
substantivo e do adjetivo com o substantivo; concordância do verbo com o sujeito 
(casos simples); pronomes pessoais e possessivos; ortografia. Obs. Serão utilizadas as 
regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08. 
 
 
 CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS FUNÇÕES PÚBLICAS (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; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO CLÍNICO SAÚDE DA 
FAMILIA 

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde; 
Conceitos fundamentais das diversas Especialidades Clínicas; Noções Básicas de 
Urgência/ Emergência na Prática Médica; Educação em Saúde; Promoção e proteção à 
saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Assistência 
ginecológica; Concepção e contracepção; Assistência à gestação normal, identificando 
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os diferentes tipos de risco; Diagnóstico e tratamento das afecções mais frequentes do 
ciclo gravídico e puerperal; Cuidados ao recém nascido e condução da puericultura; 
Desnutrição Proteico-calórica; Diarreia Aguda e Crônica na Criança; Doenças 
respiratórias na Criança; Doenças Infectocontagiosas mais frequentes na criança; 
Parasitoses Intestinais; Dermatoses mais frequentes; Diagnóstico diferencial e 
procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes; Saúde do trabalhador; 
Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e 
na terceira idade; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na 
atividade clínica diária; Saúde mental; Distúrbios psíquicos mais comuns na prática 
ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos 
necessários; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; 
Imunizações; Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Vigilância em saúde; 
Participação Comunitária nos Programas de Saúde; Programa de saúde da família: 
princípios e diretrizes; Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde; Política Nacional 
de Humanização da Atenção à Saúde; Código de ética médica. 

 
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, dermatologias, 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 compulsória. 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 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO: Indivíduo, Instituições, 
Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de Conhecimento da 
Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão Ideológica das 
Instituições, A Família, A Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de 
Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. Psicologia, Psicanálise e Psicoterapias: 
Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das Psicoterapias, A Nova Cultura 
Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética Profissional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de 
enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos 
serviços de saúde; ações de educação continuada; atendimento de enfermagem em 
urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de saúde 
da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo 
e esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de 
abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. Participação 
na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Participação 
na equipe de saúde. Código de Ética Profissional 

 


