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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fica a critério de cada candidato pesquisar a bibliografia que contemple o conteúdo programático expresso neste
Edital.
NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na ficção
narrativa. Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de vocábulos. Estrutura de Palavras.
Formação de Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo,
Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação,
Crase. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e Grafema. Encontros
vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação.
Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações:
coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância verbal. Regência verbal. Emprego da crase.
Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e
conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese. Figura de
construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de pensamento: Antítese, Eufemismo e Prosopopeia.
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO):
Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Múltiplos e divisores de um número
natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com
números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: operações com números
decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos,
quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º
grau e 2º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional.
Regra de três simples. Porcentagem. Juros. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos
notáveis. Fatoração. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de
Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise
Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
Noções de estatísticas e probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades e
chances.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Política, economia, geografia sociedade, cultura e História de São Roque do Canaã/ES. Assuntos de interesse
geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia,
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas
vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Ética profissional. Processo saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias.
Trabalho em equipe. Anatomia dentária. Ergonomia em saúde bucal. Educação em saúde bucal.
Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos
utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença
101 - Auxiliar
periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles. Normas de funcionamento e protocolos de
em Saúde
atendimento no setor saúde. Biossegurança de trabalho no controle de infecção da prática
Bucal
odontológica. Procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o
atendimento clínico (escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, selantes,
raspagem, alisamentos e polimentos, utilização do flúor). Normas para o exercício profissional.
Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção
de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de
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instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura,
posição de trabalho.
Esterilização: conceitos, utilização, métodos e equipamentos. Amostras: coleta, procedimentos
e cuidados na obtenção, conservação, transporte, armazenamento, descarte, processamento
de amostras. Nomenclatura e identificação de vidraria e objetos de uso rotineiro em
laboratórios. Conhecimentos básicos de utilização, funcionamento, montagem, limpeza e
calibração de equipamentos, instrumentos e vidrarias de uso rotineiro em laboratórios. Normas
e procedimentos básicos de segurança em laboratório (biossegurança) e bioética. Preparo de
soluções (diluições e porcentagem). Conceito de pH e tampão. Controle de qualidade
laboratorial. Controle de microrganismos por agentes químicos e físicos.
Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da Biodiversidade.
Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Poluição e contaminação do meio ambiente:
conceito de poluição; poluição das águas; poluição do ar; poluição do solo. Gerenciamento de
Resíduos Sólidos. Tratamento de resíduos sólidos e líquidos: origem dos resíduos; consequência
do lançamento de resíduos à biosfera: reciclagem e poluição; compostos biodegradáveis e não
biodegradáveis; tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis. Educação Ambiental.
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Prevenção e
combate a incêndios florestais. Área de preservação permanente – APP; Reserva legal: conceito
e limitações ao uso. Recuperação de Áreas Degradadas. Lei de crimes ambientais. Legislação
Ambiental Municipal de São Roque do Canaã (Lei nº 918/2020).
Conhecimento do sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como:
leitura do painel, alavancas, nível de óleo, pressão do óleo, de água, condições de freio, pneus,
noções de controle e conhecimento dos comandos dos equipamentos. Manutenção e limpeza
de Veículos. Serviços de inspeções, registros e reparos. Anotações de ocorrências. Principais
defeitos automotivos. Testes e medidas de defeitos. Principais ferramentas de Oficina
Mecânica. Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio.
Código Nacional de Trânsito. Noções de segurança no trabalho. Outros assuntos relacionados
diretamente com a área de atuação do cargo.
Organização e arquitetura de computadores. Sistemas Operacionais: Windows 7, 8 e 10, Linux
e Unix. Pacote Office. Bancos de Dados: fundamentos, características componentes e
funcionalidades; modelos de Bancos de Dados; projeto de Banco de Dados – conceitual, lógico
e físico; modelo relacional e modelo entidade-relacionamento. Linguagem de consulta
estruturada (SQL). Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos e procedimentos associados à internet/intranet. Ferramentas e aplicativos de
navegação e de correio eletrônico. Conceitos de computação na nuvem. Técnicas e Linguagens
de Programação: conceitos básicos, conceitos de lógica e algoritmos; programação estruturada;
modularização – acoplamento entre módulos e coesão de módulos; sub-rotinas – chamadas por
endereço, referência e valor; programação orientada a objetos; programação por eventos;
descrição de dados; uso de arquivos. Redes de Computadores: modelo OSI; arquiteturas e
topologias; padrão Ethernet, Wireless. Segurança: conceitos básicos; vírus de computador.
Firewalls.
Auditoria em Saúde. Organização da Atenção Hospitalar. Epidemiologia. Patologia. Toxicologia.
Semiologia. Imunologia. Assistência médica suplementar. Critérios para avaliação de
proposição de tratamentos. Decisão clínica e cuidados na saúde. Protocolos Assistenciais.
Protocolos e Diretrizes Terapêuticas. Conduta médica. Conceitos de incidência e prevalência de
doenças. Conceitos de resolubilidade assistencial. Medicina baseada em evidências.
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento. Faturamento
hospitalar e ambulatorial. Perícias. Saúde do trabalhador. Doenças Ocupacionais. Insalubridade
e Riscos relacionados ao trabalho. Anatomia. Segurança do paciente em serviços de saúde.
Farmacologia e interação medicamentosa. Procedimentos de urgência e emergência.
Orçamento da Seguridade Social e Formas de Financiamento do Setor. O papel das Normas
Operacionais Básicas no Processo de Descentralização e Regionalização. Principais
Características dos Subsistemas Públicos e Privados que Integram o SUS. Higiene e Segurança
no trabalho. Código de ética médica.
Interpretação de sinais e sintomas. O uso e a interpretação de dados laboratoriais. Políticas de
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descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas e
endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas e infecto-contagiosas. Avaliação clínicacirúrgica do paciente da urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada). Tratamento
inicial do queimado. Doenças de notificação compulsória. Cuidados gerais com o paciente em
medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; pneumonias. Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias,
diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas,
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus,
hipotireoidismo e hipertireoidismo. Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Reações
adversas a drogas. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas.
Legislação do Sistema Único de Saúde. Código de Ética Médica
Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia
menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério.
Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia.
Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia.
Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos.
Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da
infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina
psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina.
Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica.
Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento
genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados
hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica.
Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta.
Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do
organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico puerperal. Bacia obstétrica. Relações
Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos
psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto.
Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos
mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério
e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica
da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias.
Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico.
Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médicolegais em toco-ginecologia. Patologia do
feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalopélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias
obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de
membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica.
Código de Ética Médica. Sistema Único de Saúde – SUS. Municipalização da Saúde. Controle
Social na Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do
SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Programa Saúde da Família:
Papel do médico no Programa de Saúde da Família. Orientações Gerais, prevenção e combate:
Dengue, Chikungunya e Zika. Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
Condições de Saúde da Criança Brasileira. Organização da atenção à criança. Alimentação da
criança. O recém-nascido normal e patológico. Aleitamento Materno. Programa de imunização.
Cuidados Primários na Infância: Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição proteicocalórica.
Anemias na infância. Doenças Diarreicas e Terapia de Reidratação Oral. Diarreia aguda e crônica
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na criança. Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. Doenças no trato
genitourinário na criança. Doenças autoimunes e colagenosas na criança. Doenças
infectocontagiosas mais frequentes na criança. Parasitoses intestinais. Afecções de Vias Aéreas
na Infância. Dermatoses mais frequentes na criança. Convulsões na criança. Principais
problemas ortopédicos na criança. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança.
Insuficiência Cardíaca. Choque. Ressuscitação cardiopulmonar. Parada Cardiorrespiratória:
Manejo Terapêutico; Cetoacidose diabética. Acidentes na infância: Prevenção e tratamento.
Abordagem da criança politraumatizada. Síndrome de Maus-tratos. Sinais e Sintomas mais
Frequentes em Pediatria – Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaleia;
Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores; Acidentes na Infância.

Página 4

