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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (*) 
 

(*)Os candidatos poderão utilizar as normas ortográficas vigorantes antes ou depois daquelas implementadas pelo Decreto 

Presidencial nº. 6.583/2008, em decorrência do período de transição previsto no parágrafo único do artigo 2º da citada norma. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
 

Conceitos e fatos básicos relevantes, atuais ou não, referentes a áreas como economia, educação, política, cultura, 

arte, esporte, história, geografia, saúde, ciências naturais, educação ambiental, ciência e tecnologia.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e 

colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal 

e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas). 

Intelecção de texto. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
 

Raciocínio lógico matemático. Domínio dos principais conceitos básicos da Matemática, com ênfase em problemas 

contextualizados envolvendo situações do dia a dia. Conjuntos: propriedades e operações. Razões e proporções: 

propriedades, porcentagem, juros e taxas. Grandezas e medidas. Sequências e progressões. Funções, equações e 

inequações: propriedades e aplicações. Problemas elementares de máximos e mínimos. Geometria plana, espacial e 

analítica. Análise combinatória, probabilidade e estatística descritiva. Gráficos, tabelas e aplicações. Tratamento da 

Informação.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
 

Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Navegação Internet, conceitos de 

URL, links, sites, impressão de páginas. Microsoft Word 2003. Microsoft Excel 2003. Microsoft PowerPoint 2003. 

Microsoft Windows XP. 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE (APENAS PARA MÉDICOS E TERAPEUTA, CARGOS: 105, 106, 107 E 109)  
 

Lei n.° 8.080/90 e alterações posteriores. Lei n. ° 8.142/90 (Sistema Único de Saúde) e alterações posteriores.   

NOBS e NOAS  . Constituição Brasileira, do art. 196 ao 200.   Portaria GM/MS n.o 2.048, de 03 de Setembro de 

2009 – aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Saúde, no que concerne à Saúde do 

Trabalhador, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS e 

Promoção da Saúde. Pacto pela Saúde e Indicadores de Saúde.  Plano Municipal de Saúde de São José do Rio 

Preto/SP 2010-2013 (disponível em http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Tran_Plan_Muni). 

Painel de Monitoramento 2010 – Indicadores de Saúde 2009 – São José do Rio Preto (disponível em 

http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/) Política Nacional de Humanização.  

 

 

http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Tran_Plan_Muni
http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

CARGO: 100- AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Noções de Administração: Organizações, eficiência e eficácia; O processo Administrativo: planejamento, organização, 

direção e controle. 

Princípios éticos no Atendimento; Relacionamento interpessoal; Técnicas para atendimento; Comunicação; Gestão 

de Conflitos. 

Conhecimentos na área da saúde: Lei n.º 8.080/90  e alterações posteriores; Decreto n.º 7.508/11; Cartilha “O 

HumanizaSUS na Atenção Básica” –  (disponível em: http://www.redehumanizasus.net/node/57)  
 

CARGO: 101- AGENTE SOCIAL 
 

Política Nacional de Assistência Social – Resolução nº. 145, de 15/09/2004 – MDS – Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Política Pública de Assistência Social: Princípios; Diretrizes; Objetivos; Usuários; 

Assistência Social e as Proteções Afiançadas. 

Gestão da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: 

Conceito e base de organização do SUAS; Matricialidade sócio familiar; Descentralização Político Administrativa e 

Territorialização; Novas Bases para a Relação entre o Estado e a Sociedade Civil; Financiamento; Controle Social; 

Participação Popular; Política de Recursos Humanos; Informação; monitoramento e avaliação. 

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS  Resolução nº 130 de 15 de julho de 2005: Justificativa da NOB / SUAS; 

Tipos de Níveis e Gestão do SUAS; Instrumentos de Gestão; Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação; 

Financiamento; 

Noções de Direitos Sociais e Política Pública 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL. Política Nacional de Assistência Social – Resolução 145 de 15/10/2004 – Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome da Secretaria Nacional de Assistência Social - DOU – 28/10/2004 – (disponível em 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/)  

BRASIL. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS – Construindo as bases para a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social – julho de 2005, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – (disponível em 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/) 

COUTO, Berenice Rojas. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira: uma equação possível? 

Cortez Editora, 2010. 

SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE. Direitos Sociais e Políticas Públicas. Direitos Sociais na constituição Cidadã: um 

balanço de 21 anos. N° 105. Cortez Editora, 2011. 

 

CARGO: 102- TOPÓGRAFO 
 

Conceitos e  e iniç es  Comunicação carto rá ica  un amental   a as e cartas   en  ncias   ro eto carto rá ico  

 ro eç es carto rá icas  Am iente  i ital  Semiolo ia  rá ica   eorre erenciamento  con ecção  e ma as  ásicos e 

 ases carto rá icas  i itais   a eamento temático   ontes  e  a os  Con ersão anal  ico- i ital   struturas  

matricial e  etorial   o olo ia   e ição  e coor ena as    e     A aliação  e  ist ncias e áreas   uali a e  e 

 a os  eom tricos  temáticos  tem orais  Classi icação  e  ocumentos  Atualização carto rá ica      - 

re resentação  e su er  cies  inter olação e e tra olação es acial    to os  e re resentação  e su er  cies  

 rian ulaç es  Auto-correlação es acial   on eração   ri a em    cnicas  e inter olação   o elos num ricos  

http://www.redehumanizasus.net/node/57
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
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 eo  sia -  eo  sia  eom trica  conceitos  un amentais   eometria  o eli s i e   inha  eo  sica   ro lemas  ireto 

e in erso  Sistemas  e re er ncia  trans ormação entre sistemas  ti os  e coor ena as e con ers es   eo  sia 

tri imensional  altitu es   eo  sia   sica e  eo  sica   eterminação  a  ra i a e  on ulaç es  eoi ais   eo  sia 

es acial   rinc  ios e m to os  sistemas    S  o ser á eis  estrat  ias  e o ser ação e m to os  e le antamento  

cálculo  m to os  e le antamentos clássicos  e ui amentos  sensoriamento remoto - es ectro eletroma n tico  

 nteração ener ia-mat ria  Assinaturas es ectrais  Sensores ati os e  assi os   ma ea ores e não ima ea ores  

Sensores “Alon -Trac ” e “Across- rac ”  Caracter sticas  eom tricas  Sensores termais  multies ectrais e 

hi eres ectrais  Sensores anal  icos e sensores  i itais   a ares  re eti ili a e   rinc  ios e tecnolo ias en ol i as  

 esolução  A licaç es     eis  e a uisição terrestre  a reo e or ital   rros e  istorç es  Sistemas or itais   iltra em  

Contraste  Classi icação su er isiona a  não su er isiona a e h  ri a   usão  e ima ens   ma ens sint ticas    s-

 rocessamento e sua ização  A licaç es   otometria - conceitos e  e iniç es   oto rametria a rea e terrestre  

C meras  i itais   rocessamento  e ima ens  i itais  Aerotrian ulação anal  ica  anal tica e  i ital   estituição  

ream ulação   ro eto e  lano  e   o sistemas  e in ormação - sistemas  e in ormação  eo rá ica    S   Sistemas  e 

in ormação carto rá ica  CA   Hist rico  Conceitos e  e iniç es   ro eto e análise  e sistemas  com onentes  

 uncionali a es   nteração homem-má uina  Atri utos es aciais e não es aciais   em o  Caracterização  e 

 en menos   o elos num ricos  Simulação  Sem ntica  A uisição  e  a os  con ersão entre estruturas  

Com ati ilização e  a ronização  e  a os carto rá icos   eta a os  Armazenamento  e  a os   ancos  e  a os  

 isualização cient  ica e carto rá ica  Análise  e  a os  

 

CARGO: 103- ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

Administração agrícola: organização e operação da propriedade; planejamento de atividades; desenvolvimento 

sustentável. 

Levantamento topográfico: Geodésia; Sistema de posicionamento global; Cartografia; Fotogrametria e Topografia. 

Edafologia: gênese, morfologia e classificação dos solos, capacidade de uso dos solos, métodos de conservação do 

solo, calagem e adubação. 

Conservação do solo e da água: Uso sustentável dos recursos solo e água. Erosão; Erosividade da chuva. Infiltração, 

escoamento e conservação da água; Erodibilidade do solo; Manejo da matéria orgânica; Modelos de precisão de 

erosão e seu uso na conservação do solo; Práticas conservacionistas de caráter mecânico; Sistemas de preparo do 

solo e Técnicas de manejo cultural. 

Manejo de solos: plantio direto, cultivo mínimo, cultivo convencional, cobertura de solo, adubação verde, rotação de 

culturas, pastagem, reflorestamento, sistemas agrosilvopastoris. 

Mecanização agrícola: máquinas e implementos para preparo do solo, semeadura, plantio, pulverização, cultivo e 

colheita. 

Máquinas agrícolas: Tração animal, Motores, Tratores e Colheitadeiras. 

Fitotecnia: melhoramento vegetal, melhoria da produtividade agrícola, tecnologia de sementes; técnicas de cultivos de 

grandes culturas, olerícolas, frutíferas, ornamentais, pastagens e florestais; fronteiras agrícolas. 

Nutrição e Fisiologia Vegetal. 

Fitossanidade: Fitopatologia, entomologia agrícola e plantas daninhas; defensivos agrícolas, manejo e controle 

integrado de pragas, doenças e plantas daninhas; receituário agronômico. 

Irrigação: hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Sistemas de irrigação e drenagem: irrigação por sulcos, 

inundação, gotejamento, micro-aspersão, aspersão, pivô central e drenagem subterrânea. 

Silvicultura: estudo e exploração de florestas naturais, reflorestamento, influência da floresta no ambiente. 

Tecnologia pós-colheita de grãos e sementes: secagem, beneficiamento e armazenagem. 

Agroenergia: Fontes de produção de energia nas atividades agropecuárias. 
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Inovações: Agricultura de precisão, Cultivo Protegido (Plasticultura), Hidroponia.  

Probabilidade e estatística: Fundamentos do cálculo de probabilidade; Variáveis aleatórias e suas distribuições; 

Medidas características de uma distribuição de probabilidade; Modelos probabilísticos; Análise estática e dinâmica de 

observações e Noções de testes de hipóteses. 

Comercialização Agrícola: Tecnologia de alimentos, Agregação de valor, Agribusiness, Marketing e Cooperativismo. 

Extensão rural: atuação da extensão rural no desenvolvimento das atividades agrosilvopastoris, agricultura familiar, 

cooperativas agroindustriais. 

Elaboração e acompanhamento de Projetos de Crédito Rural (PRONAF, PROCERA, Agricultura Familiar, Agricultura 

Empresarial e Cooperativa Agroindustrial). 

Licenciamento Ambiental. 

  

CARGO: 104- ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Administração: Processo Administrativo; Comportamento organizacional; As formas de Administração Pública.  

Conhecimentos Básicos de Finanças Públicas: Contas públicas; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000); Elaboração das peças orçamentárias e execução do orçamento (Lei 4320/64 Título I ao Título VIII).  

Direito Administrativo: Regime Jurídico Administrativo; Princípios da Administração Pública: legalidade; Supremacia 

do interesse público; Impessoalidade; Presença de legitimidade ou de veracidade; Especificidade; Controle ou Tutela; 

Autotutela; Hierarquia; Continuidade do Serviço Público; Publicidade; Moralidade Administrativa; Razoabilidade e 

Proporcionalidade; Motivação; Eficiência; Segurança Jurídica, proteção, confiança e boa fé.  

Poderes da Administração: Normativo; Disciplinar; Decorrentes da Hierarquia. 

Atos Administrativos: Conceito; Classificação; Extinção e Revogação. 

Política Nacional de Assistência Social – Resolução nº. 145, de 15/09/2004 – MDS – Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome: Política Pública de Assistência Social; Princípios; Diretrizes; Objetivos; Usuários; 

Assistência Social e as Proteções Afiançadas. 

Gestão da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: 

Conceito e base de organização do SUAS; Matricialidade sócio familiar; Descentralização Político Administrativa e 

Territorialização; Novas Bases para a Relação entre o Estado e a Sociedade Civil; Financiamento; Controle Social; 

Participação Popular; Política de Recursos Humanos; Informação; monitoramento e avaliação. 

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS  Resolução nº 130 de 15 de julho de 2005: Justificativa da NOB / SUAS; 

Tipos de Níveis e Gestão do SUAS; Instrumentos de Gestão; Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação; 

Financiamento; 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL. Política Nacional de Assistência Social – Resolução 145 de 15/10/2004 – Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome da Secretaria Nacional de Assistência Social - DOU – 28/10/2004 – (disponível em 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/). 

BRASIL. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS – Construindo as bases para a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social – julho de 2005, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – (disponível em 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/).  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. Elservier Editora Ltda, 2002. 

DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora Atlas. 

Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000 – (disponível em  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm) 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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Lei 4320/64- Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal – (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm) 

 

CARGO: 105- MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

Epidemiologia; Fisiopatologia, diagnóstico, Clínica tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 

insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, 

choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, 

colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, 

doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, 

glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e 

sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da 

adrenal; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplastica, leucopenia, púrpuras, 

distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus 

eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente 

vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, 

surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite, difteria, 

tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, 

esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção 

por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas :escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de 

contato, onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafilaxia; ginecológicas: 

doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: 

barbitúricos, entorpecentes; Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências 

interhospitalares; Código de Ética médica.   

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica.   

Preenchimento da Declaração de óbito; Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população;  Políticas 

de descentralização e atenção primária à Saúde;  Política Nacional de Humanização.   

Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo.   

Conceito de Essencialidade de Medicamentos. Orientações da OMS sobre tema. Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais - RENAME. (Portaria GM/MS n. 1.587, de 03 de setembro de 2002) e suas atualizações.   

Utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n.o 9.787/1999, Resolução RDC ANVISA n. 16/2007 e 

Decreto Federal n. 3.181/1999). Prescrição de medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria SVS/MS 344/98 

e Portaria SVS/MS 06/99)  

 anuais “Crescen o com Saú e” e “  i en o com  uali a e” – (disponível em  

http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Bibl_Mate_Apoi) 

 

CARGO: 106- MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

Epidemiologia;  Ações de vigilância epidemiológica e imunização.  Fisiopatologia, diagnóstico, Clínica tratamento e 

prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 

tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: 

neoplasias, gastrite e ulcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm
http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Bibl_Mate_Apoi
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hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência 

renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções 

urinárias; metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, 

doenças da hipófise e da adrenal; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia 

aplastica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; 

reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; 

neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 

encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e 

transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, 

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, 

estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; 

dermatológicas :escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção 

bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafilaxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, 

leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes; Código de 

Ética médica.  

Noções básicas de saúde ocupacional.   

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica.  

Diretrizes dos programas de atendimento integral ao adulto, criança e mulher.   

Preenchimento da Declaração de óbito;  Vigilância em Saúde.  

Indicadores de nível de saúde da população;  Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde;  Doenças 

de notificação compulsória no Estado de São Paulo (prevenção, diagnóstico e tratamento).  

Abordagem da família: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso no contexto da família; Política Nacional de 

Atenção Básica;  Política Nacional de Promoção de Saúde; Política Nacional de Humanização Portaria n. 648/GM de 

28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria n. 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação 

do NASF; Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB; Conceito de Essencialidade de Medicamentos. 

Orientações da OMS sobre tema. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. (Portaria GM/MS no 

1.587, de 03 de setembro de 2002) e suas atualizações.   

Utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n. 9.787/1999, Resolução RDC ANVISA n. 16/2007 e 

Decreto Federal n. 3.181/1999).  

Prescrição de medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria SVS/MS 344/98 e Portaria SVS/MS 06/99)   

Manual “Crescen o com Saú e” e “  i en o com  uali a e” – (disponível em 

http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Bibl_Mate_Apoi). 

 

CARGO: 107- MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA  
 

Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil;  Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade, 

alimentação do recém-nascido e do lactante, carências nutricionais, desvitaminoses, distúrbio do desenvolvimento 

neurológico e psicomotor;  Imunizações: ativa e passiva;  Patologia do lactante e da criança: distúrbio cardio-

circulatório, choque, crise hipertensiva, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespiratória;  Distúrbios 

respiratórios: afecções das vias aéreas superiores, bronquite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória 

aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais;  Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose 

metabólica, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, insuficiência supra-renal;  Distúrbios 

neurológicos e motores;  Distúrbios do aparelho urinário e renal: glomerulopatia, infecções do trato urinário, 

insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome Hemolítica Urêmica, Síndrome Nefrótica;  Distúrbios onco-

hematológicos: anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, síndromes 
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hemorrágicas; Patologias do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática; Doenças infecto-

contagiosas: AIDS, diarréias agudas e outras comuns na infância; Infecção hospitalar: meningoencefalite virais e 

fúngicas sepse e meningite de etiologia bacteriana,   tuberculose, viroses respiratória; Acidentes: por submersão, 

intoxicações exógenas agudas; A criança e o adolescente vítima de violência.  

Aleitamento materno. Reanimação Neonatal.  

Código de Ética médica.  

Conceito de Essencialidade de Medicamentos. Orientações da OMS sobre tema. Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais - RENAME. (Portaria GM/MS n. 1.587, de 03 de setembro de 2002) e suas atualizações.  

Utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n. 9.787/1999, Resolução RDC ANVISA n. 16/2007 e 

Decreto Federal n. 3.181/1999). Prescrição de medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria SVS/MS 344/98 

e Portaria SVS/MS 06/99).  

Sistemas  e  n ormação  S S A   S  ASC  S S    A A    anual “Crescen o com Saú e” –  (disponível em 

http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Bibl_Mate_Apoi). 

 

CARGO: 108- PEDAGOGO  
 

Política Nacional de Assistência Social – Resolução nº. 145, de 15/09/2004 – MDS – Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Política Pública de Assistência Social: Princípios; Diretrizes; Objetivos; Usuários; 

Assistência Social e as Proteções Afiançadas. 

Gestão da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: 

Conceito e base de organização do SUAS; Matricialidade sócio familiar; Descentralização Político Administrativa e 

Territorialização; Novas Bases para a Relação entre o Estado e a Sociedade Civil; Financiamento; Controle Social; 

Participação Popular; Política de Recursos Humanos; Informação; monitoramento e avaliação. 

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS  Resolução nº 130 de 15 de julho de 2005: Justificativa da NOB / SUAS; 

Tipos de Níveis e Gestão do SUAS; Instrumentos de Gestão; Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação; 

Financiamento;  

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e suas alterações. 

Planejamento Social: Planejamento como Processo Técnico Político; Implementação, Implantação e Execução; 

Monitoramento e Avaliação. 

Programas de Transferência de Renda. 

Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social. 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. 

Políticas Públicas para crianças e adolescentes, família e idoso. 

Educação Formal e informal. 

Teoria Dialética do Conhecimento e a Educação e Participação Social. 
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CARGO: 109- TERAPEUTA OCUPACIONAL   
 

Fundamentos de Terapia Ocupacional; Cinesiologia, proteção, promoção, recuperação da saúde; Terapia 

Ocupacional na promoção, inclusão social, educação, habilitação e reabilitação; Atividades e Recursos Terapêuticos 

Ocupacionais; Neuroanatomia Funcional; Psicomotricidade; Desenvolvimento Neuropsicomotor; Métodos e técnicas 

de Avaliação em Terapia Ocupacional; Terapia Ocupacional nas Afecções Neurológicas, Reumatológicas, 

Geriátricas, Ortopédicas, Traumatológicas, Materno-Infantil, Psiquiátricas, Cardiológicas; Terapia Ocupacional na 

Atenção Básica e Especializada; Terapia Ocupacional no Atendimento Domiciliar; Órteses na reabilitação funcional; 

Terapeuta Ocupacional na equipe multidisciplinar; Habilidades Motoras; Alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e 

psicomotoras; Oficina ortopédica; Atividades da vida diária (AVD), da vida prática, de trabalho e lazer.   


