PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Orações
Coordenadas. Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções
verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras.
Termos da Oração. Ortografia. Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais
e dígrafos. Acentuação Gráfica.
CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias
e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2°
graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no
triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e
Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais,
razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital,
tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e
Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros
simples.
CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO I.

Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da
Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde,
sistema de informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente.
Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema
Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico
de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão colegiada, financiamento,
legislação e normalização; Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em Saúde, Vigilância
Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas, sociais
e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional;
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Programa Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico.
Outras legislações pertinentes.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS
Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. Promoção, prevenção e proteção à saúde. Noções de
Vigilância à saúde. Noções de saneamento básico e do meio ambiente. Ações de Educação em Saúde
na Estratégia Saúde da Família. Atribuições do Agente de Endemias.

Processo saúde doença e seus

determinantes. Uso de defensivos agrícolas e suas conseqüências para a saúde humana. As doenças
de notificação compulsória. A doenças infecciosas e parasitárias. Doenças transmissíveis por vetores.
Dengue: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de incubação e
transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; PNCD (Programa Nacional de Controle da Dengue);
Biologia e hábitos do vetor (aedes aegypti). As atividades de Vigilância Entomológica. Lei 11.350/2006
que Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal
amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e
dá outras providências. Noções básicas em Vigilância Sanitária na área de alimentos e estabelecimentos
de saúde de baixa complexidade. Controle da raiva. Noções de ética e cidadania. Atualidades da área.
Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF (comum a todos
os cargos de ACS)
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS
Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. Saúde pública e saneamento básico. Competências e
habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento das famílias), o diagnóstico comunitário,
Territorialização (área e microárea). Endemias e epidemias. Doenças mais comuns na comunidade:
Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão
Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental). Noções básicas das seguintes endemias: Dengue;
Esquistossomose; Leishmaniose; Leptospirose; Prevenção primária das endemias citadas. Classificação
dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas
vigentes do Ministério da Saúde. Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a
promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da
população. Saúde como dever do estado. A participação do agente comunitário de saúde a grupos
específicos. Formas de aprender e ensinar em educação popular Cultura popular e sua relação com
processos educativos. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas
facilitadoras de inclusão social e direitos legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso.
Noções básicas da

lei nº 8.069/90 - Estatuto da criança e do adolescente. Noções básicas da lei no
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10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Lei 11.350/2006 que Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição,
dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda
Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Noções de ética e cidadania.
Atualidades da área.

Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.

NÍVEL: ENSINO MÉDIO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos.
Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras
sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que /
porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras –
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e
interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – elementos
mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz
ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos
acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas,
orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento
tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico.
Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números ordinais. Números
fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação.
Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvendo frações algébricas. Relação entre grandezas.
Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem.
Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros
simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções trigonométricas.
Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos.
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Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo
Raciocínio Lógico.
CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO, CONFORME ANEXO I.

Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da
Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde,
sistema de informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente.
Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema
Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico
de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão colegiada, financiamento,
legislação e normalização; Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em Saúde, Vigilância
Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas, sociais
e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional;
Programa Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico.
Outras legislações pertinentes.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário. Manipulação e classificação de materiais
odontológicos. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e conservação. Esterilização e
desinfecção. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação. Flúor:
composição e aplicação Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Higiene dentária: Etiologia e
controle de placa bacteriana. Questões inerentes às atribuições do cargo. Noções de ética e cidadania.
Atualidades da área.

Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ATENDENTE DE ESF/ESB
Qualidade no atendimento ao público interno e externo interno e externo, pessoalmente ou através do
telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação Elementos da comunicação, emissor e receptor; Comunicação telefônica, telefonia móvel celular,
Ligações: Urbanas, Interurbanas – classes de chamadas e tarifas. Discagem: DDD, DDI; Listas
telefônicas, Secretária eletrônica, Fax; Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes. Protocolo:
recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Comportamento organizacional
(motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Redação oficial.
Elaboração de ofícios e Correspondências em geral. Técnicas de agendamento. Formas de tratamento.
Abreviações

de

tratamento

de

personalidades.

Comunicações

Oficiais;

Protocolo:

recepção,
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classificação, registro e distribuição de documentos. Noções de operação de Microcomputadores:
Microsoft Office (Windows Word, Excel, Access e Power Point) Conceitos e serviços relacionados à
Internet e à Intranet. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Outras questões que abordem
situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF
Noções básicas de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.
Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e
agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica,
emergências, clínica medico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia.
Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas,
esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso.
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de
conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: Sinais
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia, e termoterapia,
nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia,
esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação do técnico de enfermagem na unidade
de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque,
queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e
suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações,
prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar. SUS: Legislação básica do SUS
8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de Saúde do
Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 1060
GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal,
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 399/2006). Noções de ética
e cidadania. Atualidades da área. Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.

NÍVEL: ENSINO SUPERIOR
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR

Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos.
Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e
homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a
– mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome,
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verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e
possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e
período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e nominal. Sintaxe
de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da
fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem.
CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.

Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde,
Ambiental, Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado, no Brasil E NO
mundo (História, geografia e atualidades). Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas Públicas.
Cotidiano Brasileiro e Violência. Aspectos históricos e geográficos do município de Marataízes e do
Estado. Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia,
educação, agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo.
CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.

Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e Sistemas de
Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade, Epidemiologia das
doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis
por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras;
características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e controle social. A
organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe multidisciplinar; Decreto nº
5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000,
que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 11.350, de 05 de
Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRO - ESF
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Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de enfermagem; Princípios de
Biossegurança aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da
Infecção Hospitalar; emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as técnicas de
sondagem gástrica e entérica, cateterismo vesical, curativos, aplicação de calor frio e quente, bandagem,
oxigenioterapia, administração de medicamentos (vias: intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endovenosa), insulinoterapia e heparinoterapia, aspiração de vias aéreas superiores (V.A.S.) e tipos de
banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico (princípios básicos). Enfermagem MédicoCirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré, trans e pós - operatório; Assistência
de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas, digestivas, hematológicas,
renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica; Assistência de
Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de Enfermagem nas afecções do sistema
nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência.
Enfermagem na Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher no período grávido
puerperal, as portadoras de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de
Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a criança hospitalizada (lactente, pré
escolar e escolar). enfermagem na Saúde Pública: Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica;
Ações

de

Enfermagem

nos

programas:

(PNI,

PAISC,

PAISN,

DIABETES,

HANSENIASE,

HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS e outros). Deontologia e Ética: Aspectos éticos
e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem. Política Nacional de Saúde
Pública: Sistema Único de Saúde (SUS). Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DENTISTA DA ESB
Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais
e específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção,
tratamentos dos principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação
das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia
local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial; periodontia; radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das
periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia.
Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a
prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A
psicologia da dor-aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica
restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da
cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e de odontologia. Regulamentação
das normas de Biossegurança em odontologia. Ética Profissional: Legislação referente à profissão.
Política Nacional de Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS). Regras básicas de comportamento
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profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO - ESF
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. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Política
Nacional de Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS).

Regras básicas de comportamento

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público.

OBSERVAÇÕES:
A empresa não indica bibliografia os objetos de avaliação constam do edital de abertura. A empresa não dispõe
de informações relativas ao material de estudo ou a indicação de referência bibliográfica.
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Neste Concurso Público NÃO serão adotadas as Novas Regras da Reforma Ortográfica.
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