1ª RETIFICAÇÃO DO ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA OBJETIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA EDITAL – 01/2018
Onde se lê:

CARGO/EMPREGOS – ENFERMEIRO E ENFERMEIRO UBS
Ementa de Conhecimentos Específicos:
Ética e Legislação do exercício profissional. Epidemiologia e vigilância em saúde. Saúde da família estratégia de
organização da atenção básica. Programa nacional de imunização. Aspectos metodológicos da assistência de
enfermagem: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Aspectos técnicos da assistência de enfermagem:
princípios da administração de medicamentos e cuidados de enfermagem, relacionados à terapêutica
medicamentosa, ao tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas. Assistência de enfermagem na atenção à
saúde da criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e saúde mental. Assistência de enfermagem ao indivíduo em
situação de urgência/emergência. Acolhimento e Classificação de Risco. Assistência de enfermagem na atenção e
controle das doenças infecciosas e contagiosas. Biossegurança: prevenção e controle da população microbiana.
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS). Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e
superfícies. Saúde mental. Assistência de Enfermagem ao paciente hospitalizado: Enfermagem Médico-Cirúrgica:
Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a
pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório –
hematológico, músculo esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; Aspectos psicossociais da
hospitalização do adulto, do idoso e infantil; Enfermagem Materno-Infantil: Recém-nascido normal e de risco;
Distúrbio no recém nascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério –
normal e complicações. Isolamentos e precauções. Nutrição e dietética. Sondagens. Enema, Balanço hídrico. Preparo
e coleta de exames laboratoriais. Eletrocardiograma. Anti-sepsia, desinfecção e esterilização. Curativos. Intoxicações
agudas. Queimaduras. Consulta e Diagnóstico em enfermagem. Assistência de enfermagem ao paciente no pré, intra
e pós operatório, enfermagem ginecológica. Enfermagem em saúde mental e psiquiatria. Promoção, proteção e
recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Imunizações. Administração
Aplicada à Enfermagem. Gerenciamento em serviço de saúde. Legislação profissional. Política Nacional de
Humanização. Aspectos ético-legais. Assistência de Enfermagem ao Paciente Clínico. Exame físico. Administração de
medicamentos, soroterapia, oxigenioterapia. Preparo e coleta de exames laboratoriais. Infecções hospitalares.
Doenças infectocontagiosas. Assistência de Enfermagem na Promoção da Saúde. Programas de vacinação para
crianças, adolescentes e adultos. Enfermagem e trabalho: trabalho em equipe, formação e desafios para a
integralidade. Legislação na área da Enfermagem. Farmacoterapia.
Leia-se:

CARGO/EMPREGOS – ENFERMEIRO
Ementa de Conhecimentos Específicos:
Ética e Legislação do exercício profissional. Epidemiologia e vigilância em saúde. Saúde da família estratégia de
organização da atenção básica. Programa nacional de imunização. Aspectos metodológicos da assistência de
enfermagem: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Aspectos técnicos da assistência de enfermagem:
princípios da administração de medicamentos e cuidados de enfermagem, relacionados à terapêutica
medicamentosa, ao tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas. Diagnóstico e planejamento da
assistência de enfermagem: conceito, finalidade e organização, qualidade total, recursos humanos, recursos
materiais, relacionamento humano e profissional, supervisão e liderança, trabalho em equipe, dimensionamento de
pessoal, educação continuada em enfermagem, administração da assistência de enfermagem. Assistência de
enfermagem na atenção à saúde da criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e saúde mental. Assistência de
enfermagem ao indivíduo em situação de urgência/emergência. Acolhimento e Classificação de Risco. Assistência de
enfermagem na atenção e controle das doenças infecciosas e contagiosas. Biossegurança: prevenção e controle da
população microbiana. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS). Limpeza, desinfecção e
esterilização de materiais e superfícies. Saúde mental. Assistência de Enfermagem ao paciente hospitalizado:
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Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório;
Assistência de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal,
respiratório, urinário, circulatório – hematológico, músculo esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico;
Aspectos psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso; Enfermagem Materno-Infantil: Recém-nascido normal
e de risco; Distúrbio no recém nascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e
puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança com problemas clínicos nos sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético, neurológico, urinário; Aspectos
psicossociais da hospitalização infantil.
CARGO/EMPREGOS – ENFERMEIRO UBS
Ementa de Conhecimentos Específicos:
Anatomia e fisiologia. Microbiologia. Parasitologia. Farmacologia, cálculo e administração de medicamentos e
soluções. Técnicas de higiene, conforto e segurança. Infecções hospitalares. Assistência de Enfermagem em
Prevenção de Infecções. Doenças infectocontagiosas. Isolamentos e precauções. Nutrição e dietética. Sondagens.
Enema, Balanço hídrico. Oxigenoterapia e Inaloterapia. Preparo e coleta de exames laboratoriais. Eletrocardiograma.
Anti-sepsia, desinfecção e esterilização. Curativos. Intoxicações agudas. Queimaduras. Consulta e Diagnóstico em
enfermagem. Técnicas, cuidados e assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos, com distúrbios
endócrinos, cardiovasculares, neurológicos, dermatológicos, pulmonares, hematológicos e com doenças
degenerativas, transmissíveis, oportunistas, neoplásicas, autoimunes e reumatológicas. Assistência de enfermagem
aos pacientes submetidos a exames e tratamentos específicos. Assistência de enfermagem ao paciente no pré, intra
e pós-operatório., enfermagem ginecológica e em. Enfermagem em saúde mental e psiquiatria. Promoção, proteção
e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Enfermagem nos ciclos da
vida: saúde da mulher, da criança, do idoso e saúde do homem. Imunizações. Administração Aplicada à Enfermagem.
Gerenciamento em serviço de saúde. Legislação profissional. Política Nacional de Humanização. Aspectos éticolegais. Assistência de Enfermagem ao Paciente Clínico. Exame físico. Higiene e conforto. Administração de
medicamentos, soroterapia, oxigenioterapia. Preparo e coleta de exames laboratoriais. Eletrocardiograma
Assistência de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. Pré, trans e pós-operatório. Infecções hospitalares. Doenças
infectocontagiosas. Assistência de Enfermagem na Promoção da Saúde. Programas de vacinação para crianças,
adolescentes e adultos. Enfermagem e trabalho: trabalho em equipe, formação e desafios para a integralidade.
Legislação na área da Enfermagem. Farmacoterapia.
Onde se lê:

CARGO/EMPREGOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL E MÉDICO DE UBS
Ementa de Conhecimentos Específicos:
Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico; Metabolismo; Nutrição; Sistema cardiovascular; Sistema respiratório;
Sistema urinário; Sistema digestório; Sistema endócrino; Sistema neurológico; Sistema locomotor; Saúde da mulher
(sob aspecto ginecológico e obstétrico); Saúde da criança (sob aspecto da prevenção, incluindo vacinas, e do
tratamento); Saúde do idoso (incluindo o atendimento multiprofissional para limitações). Doenças infecciosas e
terapia antibiótica. Tétano, Raiva Humana, Leptospirose, Dengue, Escabiose, Pediculose, esquistossomose,
hanseníase, leishmaniose. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Anemias, púrpuras, distúrbios da coagulação. Intoxicações
exógenas; Acidentes por animais peçonhentos. Doenças sexualmente transmissíveis; Alcoolismo. Enfermidades
bucais. Micoses superficiais, dermatites. Emergências psiquiátricas. TEP e TVP: Anticoagulantes e Fibrinolíticos.
Leia-se:

CARGO/EMPREGOS – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Ementa de Conhecimentos Específicos:
Deontologia Médica; Código de Ética Médica: Princípios fundamentais do exercício da Medicina, Normas
Diceológicas e Deontológicas. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico; Metabolismo; Nutrição; Sistema
cardiovascular; Sistema respiratório; Sistema urinário; Sistema digestório; Sistema endócrino; Sistema neurológico;
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Sistema locomotor; Saúde da mulher (sob aspecto ginecológico e obstétrico); Saúde da criança (sob aspecto da
prevenção, incluindo vacinas, e do tratamento); Saúde do idoso (incluindo o atendimento multiprofissional para
limitações).
CARGO/EMPREGOS – MÉDICO DE UBS
Conhecimentos Específicos:
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial; dislipidemias;
cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e valvulopatias; arritmias cardíacas; Infecções
respiratórias. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; tuberculose, edema
agudo de pulmão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e
parasitárias; diarreia; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência
hepática crônica; cirrose; abdome agudo. Doenças renais: infecções do trato urinário; insuficiência renal aguda e
crônica; glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo
e hipertireoidismo; obesidade; tireoidite e nódulos tireoidianos; distúrbios das glândulas suprarrenais; distúrbios das
glândulas paratireoides. Doenças reumáticas: artrites; espondiloartropatias; colagenoses; gota. Doenças infecciosas
e terapia antibiótica. Tétano, Raiva Humana, Leptospirose, Dengue, Escabiose, Pediculose, esquistossomose,
hanseníase, leishmaniose. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos e não
invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Anemias, púrpuras, distúrbios da coagulação. Intoxicações
exógenas; Acidentes por animais peçonhentos. Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças neurológicas:
Cefaleias, epilepsia; AVC, meningites; polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; Doenças degenerativas
e infecciosas do SNC. Alcoolismo. Enfermidades bucais. Micoses superficiais, dermatites. Emergências psiquiátricas.
TEP e TVP: Anticoagulantes e Fibrinolíticos.
Onde se lê:

CARGO/EMPREGOS – ODONTÓLOGO E ODONTÓLOGO DE UBS
Ementa de Conhecimentos Específicos:
Farmacologia clínica. Noções sobre diagnóstico e tratamento/controle das doenças bucais. Materiais dentários.
Controle de infecções na prática odontológica. Noções básicas de Odontopediatria, Dentística, Endodontia,
Patologia, Radiologia, Periodontia, Cirurgia, Odontogeriatria. Ética odontológica e Estomatologia. Caracterização de
uma patologia, em odontologia, como sendo um problema de saúde pública. As patologias bucais atualmente
reconhecidas como sendo um problema de saúde pública. Prevenção em odontologia. Promoção de saúde em
odontologia. Manejo odontológico de sujeitos com necessidades especiais sob a perspectiva da integralidade em
odontologia. O conceito de integralidade da atenção em odontologia. O conceito ampliado de cura em odontologia.
A abordagem de grupos populacionais específicos no método coletivo de intervenção. Tecnologia apropriada em
odontologia. Epidemiologia bucal em odontologia de saúde pública. Planejamento em odontologia de saúde pública.
Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Ortondontia. Matérias Dentários. Dentística
Operatória. Prótese Dentária. . Organização dos serviços de saúde no Brasil – Princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias:
situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e
enfoque estratégico.
Leia-se:

CARGO/EMPREGOS – ODONTÓLOGO
Conhecimentos Específicos:
Farmacologia clínica. Noções sobre diagnóstico e tratamento/controle das doenças bucais. Materiais dentários.
Controle de infecções na prática odontológica. Noções básicas de Odontopediatria, Dentística, Endodontia,
Patologia, Radiologia, Periodontia, Cirurgia, Odontogeriatria. Ética odontológica e Estomatologia.
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CARGO/EMPREGOS – ODONTÓLOGO UBS
Conhecimentos Específicos:
Caracterização de uma patologia, em odontologia, como sendo um problema de saúde pública. As patologias bucais
atualmente reconhecidas como sendo um problema de saúde pública. Prevenção em odontologia. Promoção de
saúde em odontologia. Manejo odontológico de sujeitos com necessidades especiais sob a perspectiva da
integralidade em odontologia. O conceito de integralidade da atenção em odontologia. O conceito ampliado de cura
em odontologia. Odontogeriatria. A abordagem de grupos populacionais específicos no método coletivo de
intervenção. Tecnologia apropriada em odontologia. Epidemiologia bucal em odontologia de saúde pública.
Planejamento em odontologia de saúde pública. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social.
Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica aplicada a odontologia. Materiais Dentários. Dentística
Operatória. Prótese Dentária. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de
Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de
Saúde e Pacto pela Saúde.
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