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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Geral para cargos de Nível Superior
Cargos: Enfermeiro PSF, Fisioterapeuta-, Médico PSF, Psicólogo,
Veterinário.

Tipo de Prova

Conteúdo

Número de Questões

Objetiva

Português

10

Conhecimentos Gerais:
Atualidades, História da Cidade e
Lei Orgânica do Município
Silveiras

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
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Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade, Lei Orgânica de Silveiras
Conteúdo Específicos

Enfermeiro PSF
Fundamentos de enfermagem. Exercício de enfermagem. Código de ética
profissional. Legislação profissional COFEN/COREN. Programa Nacional de
Imunização. Calendário de vacinação. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e
esterilização. Enfermagem em situações de urgência e emergência.
Considerações gerais sobre pronto atendimento. Diagnósticos de enfermagem.
Anotações prontuário. Queimaduras, Intoxicações exógenas (alimentares,
medicamentosas, envenenamentos). Picadas de insetos, animais peçonhentos
e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes:
posicionamento e mobilização, conforto, segurança, higiene, sinais vitais.
Conhecimentos básicos de medicamentos - farmacologia e administração.
Curativos e aplicações. Coleta de laboratoriais. Isolamento. Atenção básica à
saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento
materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à
saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério, prevenção do câncer
ginecológico, planejamento familiar) e do homem. Atenção à saúde do adulto
(hipertensão arterial e diabetes melito e doenças prevalentes). Saúde
mental. Humanização e Educação em Saúde. Sistema Único de Saúde:
conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e
controle social. Saúde da Família e atendimento domiciliar. Vigilância em
Saúde. Equipe de Saúde. Políticas e Práticas em Saúde Coletiva.
Conhecimentos básicos sobre o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Doenças de notificação
compulsória, patologias atendidas em saúde pública, Vigilância Epidemiológica.

Fisioterapeuta
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia.
Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha.
Exercícios terapêuticos e 8 treinamento funcional. Indicação, contraindicação,
técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia,
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crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e
treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e
fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas:
neurológicas e neuropediátricas, ortopedia e traumatologia, cardiologia,
pneumologia, ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva,
curativa e reabilitadora. Doenças de Notificação Compulsória, Determinantes
sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas, Indicadores de
Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não
transmissíveis. Código de Ética fisioterapia, Adaptações do organismo materno
durante a gravidez, Anatomia, Anestesia e analgesia, Aspiração de secreções
traqueais e vias aéreas superiores, Atendimento a parada cardiorrespiratória no
adulto e na gestante, Complicações respiratórias mais frequentes na gestante,
Fisiologia e fisiopatologia respiratória, Fisiopatologia cardiovascular,
Fisioterapia nos pós-operatórios, Manobras de recrutamento alveolar,
Mobilizações e posicionamentos no leito, Monitorização hemodinâmica em
terapia intensiva, Monitorização respiratória em terapia intensiva,
Oxigenoterapia, Recursos manuais e instrumentais na fisioterapia respiratória,
Recursos manuais na fisioterapia motora, Semiologia respiratória, Suporte
ventilatório na gestante, Técnicas atuais de fisioterapia respiratória, Terapia
Intensiva em obstetrícia e oncologia, Transporte intra e extra hospitalar de
pacientes em ventilação mecânica, Ventilação.

Médico PSF
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS, Leis Orgânicas da
Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990. Epidemiologia
Clinica e Fisiopatologia. Organização de serviços de Saúde. Manifestações
clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar,
gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias,
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino,
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas,
ortopédicas, pediátricas. Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais
comuns e onicomicoses. Infecções 24 bacterianas e Erisipela. Escabiose.
Pediculose.
Eczema.
Dermatite
de
contato.
Urticária.
Doenças
cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial periférica.
Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial
sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva.
Doenças Respiratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar
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obstrutiva crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência
Respiratória
Aguda.
Tromboembolismo
Pulmonar.
Doenças
otorrinolaringológicas:
Rinite.
Sinusite.
Otite.
Amigdalite.
Doenças
gastrointestinais: Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. Diarreia aguda e
crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. Doenças renais:
Insuficiência renal aguda e crônica. Glomerulonefrites, Nefrolitíase. Infecções
urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. Diabetes
mellitus. Doenças da Tireoide. Obesidade. Doenças hematológicas: Anemias
hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de
coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença
reumatoide juvenil. Gota. Lúpus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa.
Doenças neurológicas: Cefaleias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral.
Meningites. Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico.
Depressão. Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis:
Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose.
Leptospirose. Doença meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e
Hanseníase; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico
na atividade clínica diária. Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns
na prática ambulatorial. Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional
ou interdisciplinar. A dimensão subjetiva do adoecer para pacientes, familiares
e cuidadores e a dimensão objetiva do adoecer: implicações nas intervenções
de saúde. A história clínica e o exame clínico no cuidado à saúde de idosos. A
humanização do cuidado em saúde: relação profissionais de saúde versus
pacientes e acompanhantes. A racionalidade na solicitação de exames
complementares e no uso de medicamentos no cuidado à saúde de adultos e
idosos. Ética Profissional

Psicólogo
Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS, Leis Orgânicas da
Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990. Psicologia Geral:
Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia, Psicologia
experimental. Psicologia do Desenvolvimento. Escala de Gesell. Teorias da
Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente.
Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo
comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem
gestáltica,
Abordagem
psicodramática.
Abordagem
psicossomática.
Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos,
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e
encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar.
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Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções
de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações
sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais:
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe
psiquiátrica multiprofissional, definições de papéis, atribuições e
responsabilidades. Alcoolismo e drogas. A psicologia nas diversas modalidades
de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas
comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Responsabilidades,
atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento, psicologia
organizacional: adoecimento no trabalho e formas de organização. Código de
Ética Profissional, Resolução CFP N.º 007/2003 Manual de Elaboração de
Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas. Resolução CFP Nº
010/2010 -Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças 2001.
Lei Federal nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde
(SUS) – Lei nº 8.142/90. Conhecimentos acerca da história da saúde pública
no Brasil. Lei Federal nº 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental.
Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil. Humanização em Saúde. Lei
Federal nº 7.853/1989 e Decreto Federal nº 3.298/1999 - Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

Veterinário
Doenças produzidas por bactérias não-esporuladas e esporuladas aeróbias e
anaeróbias: aspectos de etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos,
patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento. Doenças produzidas
por vírus: aspectos de etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos,
patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento.Doenças produzidas por
fungos: aspectos etiológicos, epidemiológicos, patogenia, sinais clínicos,
patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento das principais micoses
superficiais, subcutâneas e profundas que afetam os animais
domésticos.Doenças produzidas por cestódeos, trematódeos, nematódeos e
protozoários: aspectos de etiologia, epidemiologia, ciclo biológico, patogenia,
sinais clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento.
Doenças causadas por artrópodes: aspectos de etiologia, epidemiologia, ciclo
biológico, patogenia, sinais clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e
tratamento. Principais intoxicações em Medicina Veterinária: plantas tóxicas e
micotoxicoses. Inspeção de Produtos de Origem Animal e Tecnologia de
Produtos de Origem Animal: conhecer instalações frigoríficas, estabelecer
relações com tecnologia de abate dos animais de açougue. Identificar, analisar
e avaliar as alterações encontradas nas carcaças e vísceras dos animais de
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açougue. Determinar os critérios de julgamento de acordo com as possíveis
alterações encontradas na carcaça ou vísceras dos animais de açougue.
Processamento tecnológico e higiene de produtos e subprodutos da indústria
de carnes. Higiene dos estabelecimentos industriais de carnes e derivados.
Aspectos higiênico-sanitários da carne. Processamento tecnológico de carnes
“in natura”. Inspeção e processamento tecnológico do leite e derivados. Clínica
Veterinária. Epidemiologia básica: conceitos fundamentais, saneamento,
vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária. Farmacologia Veterinária:
princípios de absorção, distribuição e ação das drogas; agentes
antiparasitários. Bem-estar animal Código de ética do Médico Veterinário.
Zoonoses endêmicas, emergentes e reemergentes.
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ANEXO III
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Silveiras
A/c: Comissão do Concurso Publico
NOME:
RG:
ENDEREÇO:
Venho pelo presente requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição do
referido Concurso Público, pois encontro-me enquadrado na situação de
candidato desempregado sendo que para tal apresento nesta oportunidade:
Cópia do RG
Cópia da ficha Inscrição
Cópia do documento da condição de desempregado.
DECLARO que tenho conhecimento do Edital do Concurso Público n.º 01/2020
e em especial que deverei efetuar concomitantemente a presente solicitação, a
minha inscrição para o referido certame no site www.agirh.org.
DECLARO ter ciência de que a isenção pleiteada dependerá da análise dos
documentos que ora apresento para comprovar minha situação de
enquadramento em face das disposições legais, e que, deverei acompanhar a
divulgação do Edital de deferimento ou não do pedido de isenção, e caso a
documentação por mim apresentada não seja considerada em ordem terei meu
requerimento de isenção indeferido, podendo participar do Concurso Público
através do pagamento da taxa de inscrição. DECLARO que as informações por
mim prestadas para a obtenção dos benefícios de isenção do pagamento de
taxa de inscrição no referido Concurso Público são verdadeiras.
Declaro que tenho conhecimento de que serei eliminado do certame caso
tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, a
isenção taxa de inscrição, o que importará a anulação da inscrição e dos
demais atos por mim praticados no âmbito do referido Concurso Público, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, mesmo que tal seja
posteriormente comprovado.
Silveiras, ______ de _____________ de _________

.______________________________________________
(Assinatura do candidato)

