
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA – PBM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

A N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º 0 0 2 / 2 0 1 8 - P M B / S E S M A

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa: 1.  Compreensão e interpretação de texto.  2.  Tipologia e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem.
4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.  10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do
“se”.  13.  Formação de palavras.  14.  Elementos de comunicação.  15.  Sintaxe: relações  sintático-semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância  verbal  e  nominal.  17.  Regência  verbal  e  nominal.  18.  Colocação  pronominal.  19.  Emprego  dos  sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Matemática: 1. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras
e  com palavras).  2.  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e  implicação  lógica,  argumentos
válidos. 

Atualidades:  1.  Aspectos gerais do Brasil, do Estado do Pará e do município de Belém. 2. Temáticas atuais, relevantes e
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Pará e do município de Belém. 3. Domínio de tópicos
atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento  sustentável,  segurança,  artes e  literatura  e suas  vinculações  históricas.  4.  Fatos da atualidade:  locais  e
nacionais.

Legislação:  1. Noções de Direito Constitucional: 1.1.  Constituição: conceito e classificação. 1.2. A organização do Estado:
poderes e funções. 1.3. A Administração Pública: princípios que a norteiam. 1.4. Princípios constitucionais da administração
pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. 2.  Noções de Direito Administrativo. 2.1.
Estrutura  administrativa  da  Administração  Pública.  2.2.  Atos  administrativos:  conceito  e  requisitos  do  ato  administrativo,
atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos. 2.3. Espécies de atos administrativos. 2.4. Requisitos do
Serviço Público e Direitos do Usuário. 2.5. Responsabilidade dos servidores: responsabilidade administrativa, responsabilidade
civil,  responsabilidade criminal,  meios  de punição,  sequestro  e  perdimento  de bens,  enriquecimento  ilícito  e  improbidade
administrativa, abuso de autoridade. 3.  Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém: Lei n.º 7.502, de 20 de
dezembro de 1990 - dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, e suas alterações. 

Noções de Informática: 1. Conceitos e fundamentos básicos. 2. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários
(compactadores  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  reprodutores  de  vídeo,  visualizadores  de  imagem,  antivírus).  3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs).  6.  Periféricos  de  computadores.   7.  Ambientes
operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre Linux e Software
Livre. 9.  Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint)
– versões 2010, 2013 e 2016.   10.  Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer,
Calc e Impress) - versões 5 e 6. 11. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. 12. Conceitos de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. 13. Navegadores de internet:
Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google Chrome.  14.  Segurança na internet;  vírus de computadores;  Spyware;  Malware;
Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem.
4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8.
Uso da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.  10. Morfologia: classes
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que”
e  do  “se”.  13.  Formação  de  palavras.  14.  Elementos  de  comunicação.  15.  Sintaxe: relações  sintático-semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).
16. Concordância verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Atualidades:  1.  Aspectos gerais do Brasil, do Estado do Pará e do município de Belém. 2. Temáticas atuais, relevantes e
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Pará e do município de Belém. 3. Domínio de tópicos
atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas.  4. Fatos da atualidade: locais e
nacionais.
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Legislação:  1. Noções de Direito Constitucional: 1.1.  Constituição: conceito e classificação. 1.2. A organização do Estado:
poderes e funções. 1.3. A Administração Pública: princípios que a norteiam. 1.4. Princípios constitucionais da administração
pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. 2. Noções de Direito Administrativo. 2.1.
Estrutura  administrativa  da  Administração  Pública.  2.2.  Atos  administrativos:  conceito  e  requisitos  do  ato  administrativo,
atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos. 2.3. Espécies de atos administrativos. 2.4. Requisitos do
Serviço Público e Direitos do Usuário. 2.5. Responsabilidade dos servidores: responsabilidade administrativa, responsabilidade
civil,  responsabilidade criminal,  meios de punição,  sequestro e perdimento de bens,  enriquecimento ilícito  e improbidade
administrativa, abuso de autoridade. 3.  Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém: Lei n.º 7.502, de 20 de
dezembro de 1990 - dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, e suas alterações. 

Noções de Informática: 1. Conceitos e fundamentos básicos. 2. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários
(compactadores  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  reprodutores  de  vídeo,  visualizadores  de  imagem,  antivírus).  3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores  (CPU)  e  disco  de  armazenamento  HDs,  CDs  e  DVDs).  6.  Periféricos  de  computadores.   7.  Ambientes
operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre Linux e Software
Livre. 9.  Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint)
– versões 2010, 2013 e 2016.  10. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer,
Calc e Impress) - versões 5 e 6. 11. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. 12. Conceitos de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. 13. Navegadores de internet:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 14. Segurança na internet; vírus de computadores; Spyware; Malware;
Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NÍVEL MÉDIO
CARGO 201: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – NM. 01

Conhecimentos específicos: 1. Evolução das políticas de saúde no Brasil e o Movimento de Reforma Sanitária Brasileira. 2.
Sistema Único de Saúde SUS: conceitos, fundamentação legal: Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo da
Saúde (art. 196 ao 200); Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde); Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de
1990 (Financiamento e Participação da Comunidade). 3. Princípios e diretrizes do SUS. 4. O Pacto pela Saúde (dimensões, atri-
buições e responsabilidades). 5. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 6. Vigilância em Saúde e Vigilância à
Saúde. 7. Indicadores de nível de saúde da população. 8. Doenças de notificação compulsória. 9. Doenças Infecciosas e Para -
sitárias. 10. Participação popular e controle social. 11. A organização social e comunitária. 12. Os Conselhos de Saúde. 13. Sis-
temas de informação em saúde. 14. Política de Gestão do Trabalho no SUS e Processo de educação permanente em saúde.
15. Ética e Bioética em Saúde (Resoluções do Conselho Nacional de Saúde). 16. Biossegurança e controle e conservação de
alimentos e medicamentos. 17.  Portaria nº 1.138 de 23/05/2014 do Ministério da Saúde, a Unidade de Vigilância de Zoonoses.
18. Lei Orgânica do Município de Belém- Pará: Capítulo II, sessão II- Da Saúde e do Saneamento; Capítulo V- Dos transportes;
Capítulo VI- Do Meio Ambiente.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – NM. 12

Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material e
esterilização.  4.3.  Atuação  nos  períodos  pré operatório,  trans operatório  e  pós operatório.  4.4.  Atuação  durante  os‐ ‐ ‐
procedimentos cirúrgico anestésicos. 4.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação‐
anestésica.  4.6.  Rotinas  de  limpeza  da  sala  de  cirurgia.  4.7.  Uso  de  material  estéril.  4.8.  Manuseio  de  equipamentos:
autoclaves;  seladora  térmica  e  lavadora  automática  ultrassônica.  5.  Noções  de  controle  de  infecção  hospitalar.  6.
Procedimentos  de  enfermagem.  6.1.  Verificação  de  sinais  vitais,  oxigenoterapia,  aerossolterapia  e  curativos.  6.2.
Administração  de  medicamentos.  6.3.  Coleta  de  materiais  para  exames.  7.  Enfermagem  nas  situações  de  urgência  e
emergência. 7.1 Conceitos de emergência e urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto-socorro. 7.3. Atuação do técnico
de  enfermagem  em  situações  de  choque,  parada  cardiorespiratória,  politrauma,  afogamento,  queimadura,  intoxicação,
envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Política Nacional de Imunização.
8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 8.3. Atendimento aos pacientes
com hipertensão arterial,  diabetes,  doenças  cardiovasculares,  obesidade,  doença renal  crônica,  hanseníase,  tuberculose,
dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem,
adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho.
10.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 10.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 10.3. Códigos e símbolos
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

CARGO 302: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL – NM. 13

Conhecimentos específicos:  1. Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal. 2. Odontologia
social:  a  questão  do  técnico  em higiene  dental:  legislação  e  papel  do  THD.  Diagnóstico  saúde  bucal.  3.  Princípios  de
simplificação e desmonopolização em odontologia. 4. Odontologia integral. 5. Processo saúde/doença. 6. Níveis de prevenção.
7. Níveis de aplicação. 8. Prevenção de saúde bucal. 9. Noções de anatomia bucal. 10. Noções de fisiologia. 11. Noções de
oclusão  dentária.  12.  Noções  de  radiologia.  13.  Materiais,  equipamento  e  instrumental:  instrumental  odontológico.  14.
Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico. 15. Atividades de esterilização e desinfecção. 16.
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Noções de primeiros socorros. 17. Relação paciente/profissional. 18. Comunicação em saúde. 19. Trabalho em equipe. 20.
Manejo de criança. 21. Cárie dentária. 22. Prevenção da cárie, epidemiologia da cárie. 23. Flúor: composição e aplicação. 24.
Biossegurança.

CARGO 303: TÉCNICO EM LABORATÓRIO – NM. 14

Conhecimentos específicos:  1. Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um laboratório, sua utilização e
conservação:  balanças,  estufas,  microscópio,  vidraria.  2.  Identificação  dos  métodos  mais  utilizados  na  esterilização  e
desinfecção em laboratório: autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes. 3. Preparação de meios de cultura,
soluções, reagentes e corantes. 4. Manuseio e esterilização de material contaminado; 5. Métodos de prevenção e assistência
a acidentes de trabalho. 6. Ética em laboratório de análises clínicas. 7. Técnicas de lavagem de material em laboratório de
análises clínicas. 8. Noções de anatomia humana para identificação de locais de coleta de amostras para análise. 9.Biologia:
técnicas bioquímicas indicadas no diagnóstico de diversas patologias humanas. 10. Hematologia: execução de técnicas de
preparo de corantes, de manuseio correto de aparelhos e materiais, para fins de diagnóstico hematológico. 11. Imunologia:
técnicas  sorológicas  e  de  imunofluorescência  com  ênfase  no  diagnóstico  imunológico  das  doenças  humanas.  12.
Microbiologia:  microbiologia  clínica,  coleta,  transporte  e  armazenamento  de materiais,  aplicação e  execução  de  técnicas
bacteriológicas para o diagnóstico das doenças infecciosas, utilização correta de aparelhos e materiais. 13. Parasitologia:
conhecimentos  teórico  e  prático  de  parasitologia  aplicada  às  técnicas  de  identificação  de  protozoários,  helmintos,
hematozoários envolvidos em doenças humanas. 14. Biossegurança. 15. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
16. Uroanálise: coleta e preparo de exames de urina.

CARGO 304: TÉCNICO EM RADIOGRAFIA – NM. 17

Conhecimentos específicos: 1. Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453, de 1 de junho de
1998. 2.  Normas de radioproteção. 3. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia.  4. Efeitos biológicos das radiações. 5.
Operação  de  equipamentos  em  radiologia.  6.  Câmara  escura  –  manipulação  de  filmes,  chassis,  écrans  reveladores  e
fixadores, processadora de filmes. 7. Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em
radiologia.  8.  Técnicas  radiográficas  em  tomografia  computadorizada.  8.1.  Bases  físicas  e  tecnológicas  aplicadas  a
ressonância magnética. 8.2. Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. 9. Bases físicas
e tecnológicas aplicadas a medicina nuclear. 9.1. Protocolos de exames de medicina nuclear. 9.2. Normas de radioproteção
aplicadas à medicina nuclear. 10. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. 11. Processamento de imagens
digitais.  11.1.  Informática  aplicada  ao  diagnóstico  por  imagem.  11.2.  Processamento  digital  de  imagens:  ajustes  para  a
qualidade das imagens. 11.3. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4. Técnicas de trabalho na
produção de imagens digitais. 11.5 Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12. Conduta ética dos
profissionais da área de saúde. 13. Princípios gerais de segurança no trabalho. 13.1. Prevenção e causas dos acidentes do
trabalho. 13.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 13.3. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: BIOMÉDICO – NS. 10

Conhecimentos específicos:  1.  Bioquímica.  1.1.  Dosagens  hormonais  e  de  enzimas.  1.2.  Eletroforese  de  hemoglobina,
lipoproteínas e proteínas. 1.3. Equilíbrio ácido base. 1.4. Propriedades da água. 1.5. Radicais livres. 2. Hematologia. 2.1.‐
Testes hematológicos. 2.2. Automação em hematologia. 3. Imunologia. 3.1. Alergias. 3.2. Avaliação da função imune. 3.3.
Carcinogênese.  3.4.  Doenças  auto imunes.  3.5.  Leucemias.  4.  Microbiologia  da  água  e  dos  alimentos.  4.1.  Métodos  de‐
análise.  4.2.  Parâmetros  legais.  5.  Microbiologia  médica.  5.1.  Bacteriologia,  virologia  e  micologia.  6.  Urinálise.  EAS.
Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 7. Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 8. Preparo de vidraria,
reagentes e soluções. 9. Preparo de meios de cultura. 10. Equipamentos: princípios e fundamentos. 10.1. Potenciômetros.
10.2.  Autoclaves  e  fornos.  10.3.  Microscópios.  10.4.  Centrífugas.  10.5.  Espectrofotômetros  e  leitores  de  Elisa.  10.6.
Termocicladores.  10.7.  Citômetros  de  fluxo.  10.8.  Filtros,  destiladores  e  purificação  de  água.  10.9.  Cromatografia  e
eletroforese.

CARGO 402: ENFERMEIRO – NS. 13

Conhecimentos  específicos: 1.  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.  2.  Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei
n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). 3. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.
4. Bioética. 5. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 6. Administração dos Serviços
de Enfermagem. 7. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 8.  Enfermeiro como líder e agente
de  mudança.  9.  Concepções  teórico-práticas  da  Assistência  de  Enfermagem.  10.  Sistematização  da  Assistência  de
Enfermagem. 11.  Política  Nacional  de  Atenção às  Urgências.  12.  Assistência  de enfermagem em nível  ambulatorial.  13.
Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional  de imunizações, programas da mulher,  da criança,  do
adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. 14.
Planejamento da assistência de enfermagem. 15. Processo de enfermagem  teoria e prática. 16.  Consulta de enfermagem.‐
17. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem. 18. Emergências clínico cirúrgicas e a assistência de‐
enfermagem.  19.  Primeiros  socorros.  20.  Assistência  integral  por  meio  do  trabalho  em  equipes:  de  enfermagem,
multiprofissional e interdisciplinar. 21. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde.

CARGO 403: ENGENHEIRO SANITARISTA – NS. 19
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Conhecimentos específicos: 1. Qualidade das águas: variáveis e padrões físicos, químicos, biológicos e toxicológicos para
águas  naturais  e  efluentes.  2.  Sistema  de  abastecimento  de  água:  consumo  de  água,  captação,  adutoras,  estações
elevatórias, reservação e redes de distribuição de água. 3. Sistema de tratamento de água para abastecimento: filtração lenta,
filtração direta, tratamento convencional e tratamento avançado. 4. Sistemas de esgotamento sanitário: coleta e disposição
final;  Tratamento  e  gestão  de  efluentes  domésticos  e  industriais.  5.  Gestão  e  gerenciamento  de  resíduos  sólidos:
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, reaproveitamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,
dos serviços públicos de saneamento básico,  de serviços de saúde e da construção civil.  6.  Instalações hidro-sanitárias
prediais: água fria, água quente, uso racional da água, sistema hidráulico preventivo de combate a incêndios, esgoto sanitário
e água pluvial. 7. Drenagem urbana. 8. Poluição atmosférica. 9. Legislações Ambientais: Estadual e Federal. 10. Gestão e
planejamento ambiental. 11. Educação Ambiental: consumo consciente e sustentabilidade.

CARGO 404: FARMACÊUTICO – NS. 20

Conhecimentos  específicos: 1.  Código  de  Ética  Farmacêutica.  Legislação  farmacêutica:  Lei  5991/73,  Lei  3820/60,  Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007. 2.
Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa, Conceito. 3. Medicamentos controlados, Medicamentos
genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos. 4. Controle de infecção hospitalar; Planejamento e
controle  de  estoques  de  medicamentos  e  correlatos.  5.  Farmacocinética  e  farmacodinâmica:  introdução  à  farmacologia;
noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção,
distribuição  e  eliminação  de  fármacos;  biodisponibilidade  e  bioequivalência  de  medicamentos;  interação  droga-receptor;
interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. 6. Fármacos que agem no sistema nervoso autônomo e
sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais;
bloqueadores neuromusculares. 7. Fármacos que agem no sistema nervoso central:  hipnoanalgésicos; anestésicos gerais;
tranquilizantes;  estimulantes  do  SNC;  anticonvulsivantes;  autacóides  e  antagonistas;  antiinflamatórios  não  esteroides;
antiinflamatórios  esteroides.  8.  Farmacologia  -  Interações  medicamentosas,  agonistas,  antagonistas,  bloqueadores
neuromusculares,  anestésicos,  anti-inflamatórios,  cardiotônicos,  antihipertensivos  e  antibióticos.  9.  Reações  adversas  a
medicamento;  interações  e  incompatibilidade  medicamentosas.  10.  Farmacotécnica  -  formas  farmacêuticas  para  uso
parenteral,  formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. 11.
Manipulação  de medicamentos,  produção de antissépticos  e  desinfetantes,  Preparo  de  soluções.  Conceitos:  molaridade,
normalidade. 12. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 13. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos,
ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e
aplicações;  técnicas  modernas  na  investigação  de  produtos  naturais:  biotecnologia,  preparo,  diluição  e  padronização  de
soluções.  14.  Nanotecnologia  farmacêutica.  15.  Biossegurança.  16.  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  estudos  de
Equivalência  Farmacêutica  e  Perfil  de  Dissolução;  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  Bioequivalência;  Notificação  de
matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa.

CARGO 405: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO – NS. 21

Conhecimentos  específicos:  1.  Código  de  Ética  Farmacêutica.  Legislação  farmacêutica:  Lei  5991/73,  Lei  3820/60,  Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007. 2.
Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa, Conceito. 3. Medicamentos controlados, Medicamentos
genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos. 4. Controle de infecção hospitalar; Planejamento e
controle  de  estoques  de  medicamentos  e  correlatos.  5.  Farmacocinética  e  farmacodinâmica:  introdução  à  farmacologia;
noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção,
distribuição  e  eliminação  de  fármacos;  biodisponibilidade  e  bioequivalência  de  medicamentos;  interação  droga-receptor;
interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. 6. Fármacos que agem no sistema nervoso autônomo e
sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais;
bloqueadores neuromusculares. 7. Fármacos que agem no sistema nervoso central:  hipnoanalgésicos; anestésicos gerais;
tranquilizantes;  estimulantes  do  SNC;  anticonvulsivantes;  autacóides  e  antagonistas;  antiinflamatórios  não  esteroides;
antiinflamatórios  esteroides.  8.  Farmacologia  -  Interações  medicamentosas,  agonistas,  antagonistas,  bloqueadores
neuromusculares,  anestésicos,  anti-inflamatórios,  cardiotônicos,  antihipertensivos  e  antibióticos.  9.  Reações  adversas  a
medicamento;  interações  e  incompatibilidade  medicamentosas.  10.  Farmacotécnica  -  formas  farmacêuticas  para  uso
parenteral,  formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. 11.
Manipulação  de medicamentos,  produção de antissépticos  e  desinfetantes,  Preparo  de  soluções.  Conceitos:  molaridade,
normalidade. 12. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 13. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos,
ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e
aplicações;  técnicas  modernas  na  investigação  de  produtos  naturais:  biotecnologia,  preparo,  diluição  e  padronização  de
soluções.  14.  Nanotecnologia  farmacêutica.  15.  Biossegurança.  16.  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  estudos  de
Equivalência  Farmacêutica  e  Perfil  de  Dissolução;  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  Bioequivalência;  Notificação  de
matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa.
17. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise,
coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos. 18. Procedimentos analíticos aplicados às
principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de
líquidos  biológicos.  19.  Bioquímica  –  Valores  de  referência.  Função  renal.  Equilíbrio  hídrico,  eletrolítico  e  ácido-básico.
Gasometria. 20. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. 21. Lipídeos:
metabolismo e métodos de dosagem. 22. Lipoproteínas: classificação e doseamento. 23. Proteínas específicas: classificação e
métodos de dosagem. 24. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais,
correlações  clínico-patológicas.  25.  Enzimologia  clínica:  Princípios,  correlações  clínico-patológicas.  26.  Função endócrina:

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo II – Dos Conteúdos Programáticos - Edital de Abertura nº 002/2018 – PMB/SESMA                                                                            Página 4 de 6



hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. 27.
Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia, hemostasia e imunohematologia. 28 Urinálise – Coleta,
testes  químicos,  testes  físicos,  procedimentos  de  análise,  exame  microscópico  do  sedimento;  microbiologia  clínica
(bacteriologia,  micologia,  virologia  e  parasitologia).  29.  Anticorpos:  Imunidade  humoral,  Imunidade  celular.  Sistema
complemento.  Imunologia  nas  doenças  infecciosas.  30.  Métodos  para  detecção  de  antígenos  e  anticorpos:  reações  de
precipitação,  aglutinação,  hemólise,  imunofluorescência;  testes  imunoenzimáticos.  Imunoglobulinas;  sistema complemento;
reações sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, coagulação, anemias
e hemopatias malignas). 31. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. 32. Leucemias. 33. Observações gerais
para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações especiais e interpretação de resultados. 34. Controle de qualidade e
biossegurança em laboratórios de pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. 35. Testes diagnósticos da coagulação
plasmática.  36.  Classificação  sanguínea  ABO/Rh.  Teste  de  Coombs.  Prova  cruzada.  37.  Normas  gerais  de  serviços  de
hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de sangue; hemocomponentes, hemoderivados:
métodos de preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de controle de qualidade Hemovigilância de incidentes
transfusionais imediatos e tardios. 38. Biossegurança em hemoterapia.

CARGO 406: FISIOTERAPEUTA – NS. 22

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos de fisioterapia. 2. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos
em fisioterapia. 3. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. 4. Técnicas básicas em cinesioterapia motora,
manipulações e cinesioterapia respiratória. 5. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 6.
Indicação,  contra indicação,  técnicas  e  efeitos  fisiológicos  da  mecanoterapia,  hidroterapia,  massoterapia,  eletroterapia,‐
termoterapia superficial e profunda e crioterapia. 7. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. 8. Anatomia, fisiologia e
fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos.

CARGO 407: FONOAUDIÓLOGO – NS. 38

Conhecimentos específicos: 1. Mecanismos físicos da comunicação oral. 2. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos
teóricos,  anatomofisiológicos e os atrasos de linguagem em uma perspectiva pragmática. 3. Prevenção dos distúrbios da
comunicação oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e
deglutição. 5. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e
linguagem. 6. Processamento auditivo central. 7. Atuação fonoaudiológica na área materno infantil. 8. Enfoque fonoaudiológico‐
na prática da amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10. Atuação do fonoaudiólogo em
hospitais e postos de saúde. 11 Otoneurologia.

CARGO 408: MÉDICO – NS. 24

Conhecimentos  específicos: 1.  Cuidados  gerais  com  o  paciente.  2.  Doenças  cardiovasculares:  hipertensão  arterial,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. 3. Doenças pulmonares:
asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares. 4. Doenças
gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase
e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepatopatias crônicas. 5. Doenças renais: insuficiência renal
aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. 6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias e gota. 8.
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática
clínica  diária.  10.  Emergências  clínicas.  11.  Controle  de  infecções  hospitalares.  12.  Doenças  neurológicas,  AVC,
polirradiculoneurites, polineurites e doenças periféricas. 13. Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.

CARGO 409: NUTRICIONISTA – NS. 27

Conhecimentos  específicos: 1.  Nutrição  básica.  1.1.  Nutrientes:  conceito,  classificação,  funções,  requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. 1.2. Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3. Dietas não convencionais. 1.4.
Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 1.5. Nutrição e fibras. 1.6. Utilização de tabelas de
alimentos. 1.7. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. 2. Educação nutricional. 2.1. Conceito, importância,
princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares.
2.3. Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em
nutrição. 3. Avaliação nutricional. 3.1. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2. Técnicas de medição. 3.3.
Avaliação  do  estado  e  situação  nutricional  da  população.  4.  Técnica  dietética.  4.1.  Alimentos:  conceito,  classificação,
características,  grupos  de alimentos,  valor  nutritivo,  caracteres organoléticos.  4.2.  Seleção e preparo  dos  alimentos.  4.3.
Planejamento,  execução e avaliação de cardápios.  5.  Higiene de alimentos.  5.1.  Análise  microbiológica,  toxicológica  dos
alimentos. 5.2. Fontes de contaminação. 5.3. Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de micro-
organismos no alimento. 5.4. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5. Enfermidades transmitidas pelos
alimentos. 6. Nutrição e dietética. 6.1. Recomendações nutricionais. 6.2. Função social dos alimentos. 6.3. Atividade física e
alimentação.  6.4.  Alimentação  vegetariana  e  suas  implicações  nutricionais.  7.  Tecnologia  de  alimentos.  7.1.  Operações
unitárias. 7.2. Conservação de alimentos. 7.3. Embalagem em alimentos. 7.4. Processamento tecnológico de produtos de
origem vegetal e animal. 7.5. Análise sensorial. 8. Nutrição em saúde pública. 8.1. Análise dos distúrbios nutricionais como
problemas de saúde pública. 8.2. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 9. Dietoterapia. 9.1. Abordagem
ao  paciente  hospitalizado.  9.2.  Generalidades,  fisiopatologia  e  tratamento  das  diversas  enfermidades.  9.3.  Exames
laboratoriais:  importância  e  interpretação.  9.4.  Suporte  nutricional  enteral  e  parenteral.  10.  Bromatologia.  10.1.  Aditivos
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alimentares. 10.2. Condimentos.  10.3. Pigmentos. 10.4.  Estudo químico bromatológico dos alimentos:  proteínas,  lipídios e‐
carboidratos. 10.5. Vitaminas. 10.6. Minerais. 10.7. Bebidas.

CARGO 410: ODONTÓLOGO – NS. 28

Conhecimentos específicos: 1.  Saúde  Bucal  Coletiva  e  Níveis  de  Prevenção.  2.  Biossegurança.  3.  Radiologia:  técnica
radiológica; Interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. 4. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental.
5. Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinopulpar; proteção do complexo requênc-
pulpar;  materiais  restauradores;  técnicas  de  restauração.  6.  Periodontia:  anatomia  do  periodonto;  tecidos  periodontais;
prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e
tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; epidemiologia. 7. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia,
diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo-dentário. 8. Urgências em Odontologia:
trauma  dental;  hemorragia;  pericoronarite,  abscessos  dento-alveolares;  pulpite;  alveolite.  9.  Estomatologia:  semiologia,
semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia,
semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral;
Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais. 10. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas.
11.  Atendimento  de  pacientes  com  coagulopatias  hereditárias.  12.  Atendimento  de  pacientes  grávidas.  13.  Cariologia:
etiopatogenia,  diagnóstico,  tratamento  e  prevenção.  14.  Prótese:  diagnóstico,  planejamento  e  tratamento.  15.  Cirurgia:
princípios  cirúrgicos,  planejamento  e  técnicas  cirúrgicas.  16.  Anestesiologia:  técnicas  anestésicas  intra-bucais;  anatomia
aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais;  acidentes e complicações em anestesia odontológica. 17.
Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. 18. Farmacologia odontológica: Farmacologia e
Terapêutica Medicamentosa. 19. Ética Odontológica. 20. Código de Ética Odontológica. 21. Bioética. 22. Odontopediatria:
Práticas Preventivas em Odontopediatria;  Dentística voltada para a odontopediatria:  semiologia,  diagnóstico e tratamento;
proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática.

CARGO 411: PSICÓLOGO – NS. 29

Conhecimentos  específicos: 1.  As  organizações  e  o  trabalho.  1.1.  Fenômenos  sociais  nas  organizações.  1.2.  O
comportamento  humano  nas  organizações.  1.3.  Sustentabilidade  organizacional.  1.4.  Clima  e  cultura  organizacionais  e
aprendizagem nas empresas. 2. Planejamento e desenvolvimento de pessoas. 2.1. Administração de projetos. 2.2. Atração e
retenção  de  talentos.  2.3.  Comportamento  organizacional.  2.4.  Levantamento  de  necessidades  por  competência.  2.5.
Programas  de treinamento,  desenvolvimento  e  educação.  2.6.  Gestão  do  conhecimento.  2.7.  Educação  corporativa.  2.8.
Estratégias  de  desenvolvimento  da  cadeia  de  valor.  2.9.  Técnicas  de  desenvolvimento  de  pessoas.  2.10.  Espaços  de
compartilhamento  de  conhecimento.  3.  Teorias  da  personalidade.  4.  Psicopatologia.  5.  Técnicas  psicoterápicas.  6.
Psicodiagnóstico.  7.  Avaliação psicológica.  7.1.  Instrumentos de avaliação psicológica.  8 Trabalho,  subjetividade e saúde
psíquica.  9.  Condições  de  trabalho,  segurança  no  trabalho  e  saúde  ocupacional.  10.  Absenteísmo.  11.  Avaliação  de
desempenho. 12. Motivação, satisfação e envolvimento no trabalho. 13. Gestão da qualidade nas organizações. 13.1. Conceito
de qualidade. 13.2. Indicadores de qualidade. 13.3. Passos para implantação. 13.4. Qualidade de vida no trabalho – QVT. 14.
Equipes multidisciplinares.  15.  Processos de Exclusão/Inclusão Social.  16.  Reabilitação/reinserção psicossocial,  clínica da
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico. 

CARGO 412: TERAPEUTA OCUPACIONAL – NS. 36

Conhecimentos específicos: 1. Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e hospitalização. 2. Processos de
avaliação  em  Terapia  Ocupacional  (condições  físicas,  psíquica  e  social).  3.  Práticas,  métodos  e  técnicas  de  Terapia
Ocupacional em contexto hospitalar e afins. 4. Desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças. 5. Desenvolvimento
humano. 6. Relações de apego entre mães e bebês prematuros e filhos. 7. Processos de apoio emocional para paciente e
família/cuidador;  8.  Adesão  ao  tratamento  e  adaptação.  9.  Recursos  de  Comunicação  Complementar  ou  Alternativa  e
Tecnologia Assistiva.  10.  Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente.  11.  Terapia Ocupacional para
pacientes e familiares em situações de perda e luto. 12. Atividades de vida diária e atividades de vida prática e adaptações no
contexto hospitalar. 13. Órteses e adaptações. 14. Aspectos psicossociais e espirituais nos cuidados ao paciente hospitalizado.
15. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos (brinquedotecas – legislação). 16. Ambiência (diferentes ciclos).
17.  Cotidiano  e  Hospital.  18.  Papéis  sócio-ocupacionais  do  indivíduo.  19.  Alívio  da  dor  e  sintomas  desconfortáveis,
conservação de energia. 20. Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional. 21. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente
crítico. 22. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização. 23. Terapia Ocupacional com pacientes em
crise.
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