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  ANEXO I 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO PÚBLICO 

 
 

Códi
go 

 
Cargos  

Vagas 
(Ampla  
Concor-
rência) 

Vagas  
(Deficien-
te Físico) 

 
Reserva 
Técnica 

 

Remu-
neração 
(R$) 

 
Escolaridade Exigida 

(para posse) 
 

Carga 
horária 
semanal 
(horas) 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 

01 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
 

 

      

PSF-1 - Nossa Senhora 
Aparecida  (quadras 02, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 
e chácaras),  Cohab (todo 
bairro),  Alvorada (quadras  
50, 51 e 52), Vila Mutirão 
(todo bairro), Arco Iris 
(todo bairro), Padre Nosso 
(todo bairro), Dona 
Eleontina (todo bairro) 

03 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

06 

 
 

622,00 

Residir na área da comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público; 
Haver concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e 
continuada; e, 
Haver concluído o ensino fundamental. 

40 18,00 

PSF 2- Morada Nova (todo 
bairro),  Antonio Florindo 
de Oliveira (todo bairro), 
Popular (todo bairro), Vila 
Maria (quadras 1, 2 e 3), 
Alvorada (quadras 31 e 32), 

01 - 03 
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Aníbal Lima (quadras 12, 
14, 18, 19, 20, 21, 22, 22-a, 
23, 23-a, 24, 24-a e 25), 
Vila União (todo bairro), 
Centro (quadras 01, 01-a, 2, 
2-a, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 
19, 20 e 21), Vila Saraiva 
(todo bairro), Rosa Maria 
(quadras 01, 03, 05 e 06), 
Olímpia (quadras 06, 07, 08, 
10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 
20, 22, 23 e 23-a) 
PSF 3-  Olímpia (quadras 
17, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93) 

 

01 - 03 

PSF 4 -  Aníbal Lima 
(quadras  01,  02, 0 3, 0 4, 
05, 0 6, 07,  08,  09, 10, 14, 
15, 16 e 17), Vila Maria 
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(quadras 04, 05, 06, 07 e 
08), Centro (quadra  05), 
Alvorada  (quadras 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 43 e 44), 
Nossa Senhora Aparecida 
(quadras 01, 03, 07 e 22) 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

03 

PSF 5 - Dona Josina (todo 
bairro), Tropical (todo 
bairro),  Brejo Bonito (todo 
povoado) 

02 - 04 

PSF 6 -  Centro (quadras 06, 
07, 08, 08-a, 09, 10, 11, 22, 
23, 24, 25, 26 e 27), 
Olímpia (quadras 02, 05, 09, 
13, 25 e 27), Alvorada 
(quadras 48, 49, 55-a, 55-b, 
56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 
66), Rosa Maria (quadras 02 
e 04), Alvorada (quadras 45, 
46 e 47)  e  Vila Maria 
(quadras  06, 07 e 08) 

04 - 08 

TOTAL 11 - 25 
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02 
 

AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS 

 
10 - 30 

622,00 

Haver  concluído, com aproveitamento,curso 
introdutório de formação inicial e 
continuada; e, 
Haver concluído o ensino fundamental. 

 
 

40 

 
 

18,00   
TOTAL 10 - 30 

03 
 

AUXILIAR DECONSULTÓRIO 
DENTÁRIO (ACD) 

 
05 - 15 

622,00 
.Ensino médio 

 
40 18,00 

TOTAL 05 - 15 
04 

CIRURGIÃO  DENTISTA 02 - 06 2.064,72 

Possuir habilitação, Requisitos legal para o 
exercício da profissão, estar rigorosamente 
em dia com as devidas obrigações que 
regem seu conselho. 
seu conselho 

40 68,00 

 TOTAL 02 - 06     

05 ENFERMEIRO 
 

06 - 14 
2.064,72 

Possuir habilitação, estar rigorosamente em 
dia com as devidas obrigações que regem 
seu conselho 
 

 
40 

 
 

68,00  
TOTAL 06 - 14 

06 FISIOTERAPEUTA 
 

2 - 
 

6 2.064,72 
Possuir habilitação para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho. 

40 
 

68,00 
 TOTAL 2 - 6 

07  MÉDICO – ESF 
 

03 - 09 
5.505,91 

Possuir habilitação legal para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho.. 
 

40 165,00 
 TOTAL 03 - 09 

08 MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 

01 - 03 

2.635,92 

Possuir habilitação  para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho 
e título de especialista. 
 

8 79,00 
TOTAL 01 - 03 

09 MÉDICO CLINICO GERAL - 
PLANTONISTA 

05 - 15 
*658,98 

por plantão 
Habilitação legal para o exercício da 
profissão de médico, com registro no 

12  
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 respectivo Conselho Regional do exercício 
profissional,  estando em dias com as 
obrigações que regem o Conselho 

165,00 
 

TOTAL 05 - 15 
 

10 MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 

01 - 03 2.635.92 
Habilitação legal para o exercício da 
profissão de médico, com registro no 
respectivo Conselho Regional do exercício 
profissional,  estando em dias com as 
obrigações que regem o Conselho e possuir 
título de especia- lização na área de 
dermatologia 

8  79,00 
 

TOTAL 01 - 03  

11 

MÉDICO OBSTRETA* ----03--- - ---09----- 5.271,84 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão de médico, com registro no 
respectivo Conselho Regional do exercício 
profissional,  estando em dias com as 
obrigações que regem o Conselho e possuir 
título de especialzação na área de obstetrícia 

 
*30 

 
 
 

158,00 

 TOTAL 03 - 09     
12 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

 
01 - 03 

2.635,92 

Possuir habilitação  para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho 
e título de especialidade. 
 

8 

 
 

79,00  
TOTAL 01 

- 
03 

13 MÉDICO ORTOPEDISTA 
 01 

- 03 
 

2.635,92 

Possuir habilitação para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho 
e título de especialista. 
 

8 79,00 

 
TOTAL 01 - 03 

  

14 MÉDICO PEDIATRA 
 01 

 
- 

 
03 

5.505,91 

Possuir habilitação  para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu consclho 
e título de especialista. 
 

24 165,00  
TOTAL 01 - 03 

15 MÉDICO RADIOLOGISTA 01 -  2.635,92 Possuir habilitação para o exercício da   
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*Médico Obstreta: Para cada parto realizado fora de sua carga horária de trabalho semanal, receberá uma gratificação de 5% (cinco por cento) de seu 
vencimento base, não podendo este exceder mensalmente, a 50% (cinqüenta por cento) do mesmo. 

*Médico Clínico Geral Plantonista: Plantão de 12 h com, 12 (doze) plantões mensais. (Os dias e horários dos plantões serão definidos mediante escala elaborada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, incluindo finais de semana) 

 

 03 profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho 
e título de especialista. 
 

 
8 

 
79,00 

 
TOTAL 01 - 03 

  

16 MÉDICO 
ULTRASSONOGRAFISTA 
 

01 - 
 

03 
4.588,25 

Possuir habilitação  para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho. 
e título de especialista. e título de 
especialista. 
 

40    137,00 
 

TOTAL 01 - 03 

17 MÉDICO UROLOGISTA 
 

1 - 03 

2.635,920 

Possuir habilitação legal para o exercício da 
profissão, estar rigorosamente em dia com as 
devidas obrigações que regem seu conselho 
e título de especialização na área de 
urologia. 

8 79,00  
TOTAL 1 - 03 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 01 50 

631,43 

Ensino médio  com habilitação em Técnico 
em Enfermagem; possuir registro no 
Conselho Regional de Enfermagem 
 

40 18,00  
TOTAL 24 01 50 

18 TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 
 

02 - 06 
631,43 

Habilitação em Imobilização Ortopédica 
com registro no respectivo Conselo e 
estando em dias com as obrigações que 
regem o Conselho 

20  18,00 

 TOTAL 02 - 06 
19 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
03 - 09 

631,43 

Ensino médio,  com habilitação em Técnico 
em Radiologia; possuir registro no Conselho  
de radiologia. 

 

20 

 
    18,00 

 TOTAL 03 - 09    
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ANEXO II  

INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVAS E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS DISCIPLINAS 
 

 
 
 
 
 

CARGOS 
Conhecimentos Básicos Conhecimentos 

 Específicos LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Matemática 

Questões Peso Questões Peso Questões Peso 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10 2 10 1 10 7 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 10 2 10 1 10 7 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO (ACD) 

10 2 10 1 10 7 

CIRURGIÃO DENTISTA 10 3 - - 14 5 
ENFERMEIRO 10 3 - - 14 5 
FISIOTERAPEUTA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO – ESF 10 3 - - 14 5 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO CLINICO GERAL - 
PLANTONISTA 

10 3 - - 14 5 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO ORTOPEDISTA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO PEDIATRA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO RADIOLOGISTA 10 3 - - 14 5 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 10 3  - 14 5 
MÉDICO UROLOGISTA 10 3 - - 14 5 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 2 10 1 10 7 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 

10 2 10 1 10 7 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 10 2 10 1 10 7 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS, POR CARGOS E DISCIPLINAS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação. 
Concordância verbal e nominal.   

 
MATEMÁTICA:  Equações de 1o e 2o graus e sistemas: resolução de problemas.  Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juro simples e composto.  Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O trabalho do agente comunitário de saúde.  Saúde como direito social. 
Noções básicas sobre o SUS. Programa de Saúde da Família. Entendimento sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS. As atribuições do agente comunitário de saúde.  Constituição Federal 1988. Título VII., . Lei nº. 
8080 de 19/9/1990.( Lei Orgânica do SUS.),. Lei 8142 de 28/12/1990 (de participação da comunidade na gestão do 
SUS),  Lei nº 10507/2002 art 3º inc 1 a 3 – criação do agente de saúde.  Lei 11.350 de 05/10/2006 – Dispõe sobre  as 
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias.Saúde da mulher. Saúde da 
criança. Saúde do adulto. Saúde do idoso. Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS.  
 
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS  
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação. 
Concordância verbal e nominal.   

 
MATEMÁTICA:  Equações de 1o e 2o graus e sistemas: resolução de problemas.  Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juro simples e composto.  Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: . Lei 11.350 de 05/10/2006 Dispõe sobre as atividades de Agente 
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias."Atribuições do Agente de Combate às Endemias 
;Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. Visita domiciliar. Avaliação das áreas 
de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e 
saneamento. Noções básicas de doenças como leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, malária, 
esquistossomose como prevenir e combatê-las  
 
AUXILIAR DE  CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação. 
Porque, por que, por quê, porquê. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome 
(emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.   
 
MATEMÁTICA: Unidades, Conjuntos, Conjuntos numéricos, Razão e Proporção, Porcentagem, Juros Simples e 
Compostos, Unidade de Medida, Expressões Algébricas, Funções Algébricas, Leitura e Elaboração de Tabelas e 
Gráficos, Equações, Inequações e Sistemas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : Higiene dentária. Técnicas auxiliares de odontologia. Preparação do 
paciente. Instrumentação. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e isolamento do campo preparatório. 
Seleção de moldeiras e confecção de modelos. Revelação e montagem de radiografias. Conservação e manutenção 
dos equipamentos. Noções básicas de controle de infecções: microorganismos,  infecções cruzadas, assepsia e 
antissepsia 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:  (04 questões): : Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
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de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional:II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões): Vigilância à Saúde. 
Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças Bucais. Diagnóstico Oral e Plano de Tratamento Odontológico. 
Noções Básicas de dentística Operatória. Noções Básicas de Periodontia. Noções Básicas de Cirurgia Oral Menor. 
Noções Básicas de Odontopediatria. Urgências Odontológicas. Noções Básicas de Atendimento a Pacientes 
Especiais. Noções Básicas de endodontia. Patologia e Diagnóstico Oral.  Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia 
Preventiva e Social.  Odontologia Legal. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários.  
Procedimentos Clínicos Integrados. Política Nacional de Saúde Bucal Prática odontológica baseada na promoção de 
saúde: epidemiologia das doenças bucais. Educação para saúde e métodos preventivos. Biossegurança em 
odontologia: técnica de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente. Doenças 
ocupacionais, controle de infecção, medicamentos. Semiologia: anamnese, métodos e técnicas de exame, 
diagnóstico, plano de tratamento. Estomatologia: patologia intra e extra óssea da cavidade bucal – características 
clínicas, diagnóstico e tratamento. Manifestações bucais de doenças sistêmicas. Câncer bucal: fatores de risco, 
prevenção e detecção precoce. Lesões cancerizáveis. Doenças sexualmente transmissíveis. Cariologia. 
Epidemiologia, diagnóstico, patologia e prevenção da cárie dentária. Restaurações em dentes posteriores com 
resinas compostas.  Restaurações em amálgama.  Flúor.  Mecanismo de ação do flúor.   
 
ENFERMEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS EM  SAÚDE PÚBLICA (04 questões): : Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional.II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões):   Ética e Código de 
Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do serviço de enfermagem. Anatomia, 
Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia humana. Assistência à mulher: reprodução 
humana, diagnóstico de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e alto 
risco, pré-natal, trabalho de parto e puerpério (normal e patológico) e amamentação. Assistência de enfermagem no 
Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém-nascido normal e prematuro e ao recém 
nascido de alto risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde 
do escolar e saúde do adolescente. Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por imunização: vacinas, 
(rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças transmissíveis: medidas 
preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia. Assistência de 
enfermagem a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem no pré e pós-operatório. 
Assistência ao idoso. Assistência de enfermagem em psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, 
noções de oncologia, Noções sobre doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em situação de 
emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento, 
organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de 
esterilização, indicações. Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, 
resultados. Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem. Código de 
Ética, Lei do exercício profissional.  
 
FISIOTERAPEUTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA: (4 questões): : Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões): Anatomia humana 
(sistemas esquelético, muscular, nervoso, circulatório e respiratório).   Fisioterapia humana: neurofisiologia, 
fisiologia do exercício, fisiologia circulatória e  respiratória.  Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos 
seguintes agentes físicos: calor, água, luz,  eletricidade, vibrações mecânicas.  Cinesiologia: princípios básicos de 
bio-mecânica, análise dos movimentos articulares.   Fundamentos de traumatologia, reumatologia, ortopedia, 
neurologia, cardiologia, pneumologia e psicologia.   Avaliação funcional: teste de função articular e muscular e 
espirometria, eletrodiagnóstico, cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, hidroterapia.  
Princípios da prática fisioterapeutica nos diferentes níveis de atuação em adultos e crianças.   Conceito e Aplicação: 
Exercícios Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios Passivos, Exercícios Isométricos.  Conceito e 
Aplicação: Mecanoterapia. Conceito e Aplicação: Hidroterapia. Conceito e Aplicação: Termoterapia.  Conceito e 
Aplicação: Crioterapia. Conceito e Aplicação: Massoterapia.  Conceito e Aplicação: Eletroterapia.  Fisioterapia 
aplicada à geriatria. - Trabalho multi e interdisciplinar, reabilitação: conceito, objetivos, processo e equipe técnica.   
A importância do Grupo de exercícios no processo de reabilitação. Código de ética profissional.  Relação de 
serviços de reabilitação com o programa de Saúde da Família. 
 
MÉDICO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:  :(04 questões) : Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  (10 questões):: Cuidados gerais com 
o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica; insuficiência 
cardíaca; mio cardiopatias e valvulopatias; arritmias cardíacas.  Doenças pulmonares: asma brônquica e doença 
pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; 
hipertensão pulmonar.  Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias; diarréia; cole litíase e cole cistite; pancreatite; hepatites virais ehepatopatias tóxicas; insuficiência 
hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica; glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase 
renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos; 
distúrbios das glândulas supra-renais; distúrbios das glândulas paratireóides.  Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide; espondiloartropatias; colagenoses; gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica.  Distúrbios 
hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática 
clínica diária.  Emergências clínicas. Ética e legislação profissional. Psicologia médica. Farmacologia. Controle de 
Infecções Hospitalares.  Medicina baseada em evidências.  Intoxicações exógenas.  Doenças sexualmente 
transmissíveis.  Doenças neurológicas; AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas.  Doenças 
degenerativas e infecciosas do SNC. Emergências psiquiátricas. Cuidados com o Paciente em Medicina Interna. 
Código de ética médica. Transtorno do humor (depressão e ansiedade).  Feridas (Ulceras por insuficiência vascular, 
pé diabético, ulceras de pressão).  Imunização. Atenção à Saúde da Mulher: Assistência Pré-Natal. Planejamento 
Familiar. Preventivo do câncer ginecológico (colo de útero e mama) Climatério. Prevenção e Tratamento das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento. 
Amamentação/Imunização. Diarréia Aguda e Crônica da Criança. Doenças Respiratórias na Criança. Parasitoses 
mais freqüentes. Doenças infecto-contagiosas mais freqüentes. Doenças dermatológicas.  Atenção ao Idoso.  
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:  (04 questões): Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: (10 questões):  Anatomia, 
Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, 
Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: 
Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: 
Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e Tratamento. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença 
de Chagas. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos Artificiais. Endocardite Infecciosa. 
Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia Pulmonar. Cor pulmonale. 
Programa Nacional de Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 
 
MÉDICO CLINICO GERAL   PLANTONISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:: (04 questões) Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: (10 questões):  Diagnóstico e 
tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde, na infância, na adolescência, na idade 
adulta e na terceira idade. Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 
Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar. Reconhecimento e abordagem às crises 
familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade. 
Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a Comunidade. Cadastro familiar e 
delineamento do perfil de saúde de grupos familiares. Estudos de prevalência e incidência de morbimortalidade e de 
indicadores de saúde na população. Principais patologias do recém nascido, principais doenças infecto contagiosas 
da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Assistência à gestação normal, identificando os diferentes �tipos de risco. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico puerperal. Assistência ao 
parto e puerpério normais. Cuidados ao recém nascido normal e condução da puericultura. Orientação dos distúrbios 
psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Doenças cardiovasculares. Doenças respiratórias. Doenças 
renais. Doenças gastrintestinais. Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares. Doenças ematológicas. Doenças 
metabólicas. Doenças nutricionais. Doenças endócrinas. Doenças do sistema ósseo. Doenças do sistema imune. 
Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo. DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial. 
Doenças parasitárias. Doenças neurológi �cas. Doenças de pele Tumorais. Urgências e Emergências. Epidemiologia 
e Saúde. Medicina Ambulatorial. Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno. Saúde da 
Mulher. Saúde da Criança. Saúde Mental. Saúde do Idoso. Diabete e Hipertensão. Alcoolismo e Tabagismo. Saúde 
do Trabalhador. Saúde Ocupacional e Ambiental. Acidentes por animais Peçonhentos. Doenças de Notificação 
Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e 
urgentes. Or �ientação pré e pós operatória das intervenções cirúrgicas mais simples. Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:: (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. .....II- .CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (10 questões), Entidades 
dermatológicas mais comuns: aspectos estiopatogênicos, meios de diagnóstico e tratamento. Lesões elementares; 
equizemas; piodermites; dermatozoonoses; dermatoviroses; micoses superficiais e profundas; micose de Lutz. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Leshimaniose. Bubose. Colagenose. Tumores cutâneos. Linfomas. 
Pré canceroses. Dermatoses paraneoplásicas. Farmacodermias. Terapêuticas. Semiologia cutânea e métodos 
complementares. Procedimentos cirúrgicos básicos em dermatologia. Inflamação, prurido e prurigos. 
Imunopatologia cutânea. Dermatites e dermatoses. Doenças de hipersensibilidade. Doenças: queratinização, 
cartilagem, ulcerosas, atróficoescleróticas, fibrosantes, metabólicas, de depósito, da cavidade oral, do couro 
cabeludo, das mãos e dos pés 
......................................... 
MÉDICO OBSTRETA  
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:: (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. .II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (10 questões),  Modificações do 
organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-Natal: Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de higiene e 
estética; Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação;Evolução do aparelho genital 
feminino e fisiologia de ciclo menstrual;Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; Endocrinologia do ciclo 
Grávido-Puerperal; Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais; Prática Tocomática mecanismo do Parto; 
Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases clínicas do parto. Assistência ao 
Parto Normal;Puerpério Normal e Lactação;Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação ovular: Aborto: 
Gravidez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais; Placenta Pélvica deslocamento da placenta 
normalmente inserida: Rótula Uterina; Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestão de alto 
risco: Clinica e dosagens; laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em 
Obstetrícia; Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: Poli 
e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-utero; Embolia Amniótica;Doenças Concomitantes com a gravidez 
cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireodiopatias e infecções; Distócias; feto-anexial e do 
trajeto (óssea e partes moles): Funcional; Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvica; 
Embriotomias; Operações Cesarianas; Puerpério Patológico; Infecções e infestações com  obstetrícia; fisiopatologia 
da Estática Pélvica e. Incompatibilidade Sanguínea Materno-Fetal. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:: (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Anatomia do Olho e Anexos e Vias 
Ópticas. Fisiologia do Olho e Anexo. Fisiologia da Visão. Farmacologia Oftalmológica. Semiologia Lógica. 
Doenças das Pálpebras e Conjuntiva. Doenças das Vias Lacrimais. Doenças da Córnea. Doenças do Cristalino, 
Cataratas. Doenças da Úvea. Doenças da Retina Vítreo. Doenças do Nervo Óptico e Vias Ópticas. Glaucomas. 
Distúrbios Motores do Olho – Estrabismo e Forias. Refração Ocular e Lentes de Contato. Doenças 
Neurofarmacológicas. Manifestações Oftalmológicas de Doenças Sistêmicas. Oncologia em Oftalmologia. 
Emergências Oftalmológicas. Terapêutica Clínica e Cirúrgica em Patologia Ocular. Oftalmologia Pediátrica. 
Senilidade Ocular 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:  (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (10 questões) Anatomia do sistema 
musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do 
esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento.Fraturas do membro superior no adulto e 
na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto e na 
criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções  Infecciosas do aparelho 
osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros inferiores, na criança e 
no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e pseudo tumorais na criança e no 
adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. 
Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e 
rotacionais, que acometem  o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RM, US. 
Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. 
Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho - DORT (ex. L.E.R.). Afecções da coluna vertebral-
cervicobraquialgias, dorsalgias, lombalgias e lombociatalgias agudas e crônicas. Urgências em traumatoortopedia e 
emergências traumato-ortopédicas.  Doenças osteometabólica 
 
MÉDICO PEDIATRA:  
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:: (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 questões) Puericultura: 
aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. rescimento e desenvolvimento. Distúrbios da 
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nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase neonatal. Infecções congênitas: rubéola, 
citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, 
hipocalcemia e hipomagnecemia. Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema 
infeccioso, doença de Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. 
Tuberculose na infância diagnóstica, quimioprofilaxia e tratamento da AIDS na infância. Meningites. Hepatites 
virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respira tória na infância; Infecções de vias aéreas superiores, laringites, 
epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância: diagnósticoe tratamento. Mucoviscidose. 
Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica. Verminoses. Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Onco-
hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-
urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica e falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide juvenil. 
Neurologia: Convulsão na infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. Diabetes melitus na 
infância. Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 
desequilíbrio hidro – eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, c ardiogênico; arritmias cardíacas na infância. 
Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA:  (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (10 questões):, Técnicas avançadas de 
imagem diagnóstica. Radiologia torácica. Radiologia abdominal e do trato alimentar. Radiologia geniturinária. 
Radiologia cardiovascular. Mamografia. Radiologia músculo esquelética. Neurorradiologia. Medicina nuclear. 
Ultra-sonografia: de glândulas, abdominal, pélvica e gestacional. Tomografia computadorizada. Ressonância 
magnética. O uso de contrastes. 

 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras 
de Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, 
expressões e parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação 
gráfica, Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA: (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (10 questões),   Princípios físicos 
dos diagnósticos ultra-sonográficos. Equipamentos ultra-sonográficos. Anatomia seccional. Ultra-sonografia dos 
vasos. Ultra-sonografia do fígado e do sistema biliar. Ultra-sonografia do pâncreas. Ultra-sonografia do baço. Ultra-
sonografia dos rins e vias urinárias. Ultra-sonografia dos órgãos reprodutores femininos e masculinos. 
Ultrasonografia mamária. Ultra-sonografia gravídica. Ultra-sonografia encefálica. Ultrasonografia oftálmica. Ultra-
sonografia dos músculos, tendões, fáscias e .Demais estudos ultra-sonográficos humanos. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
Língua Portuguesa: Usos da linguagem: Sentido literal e sentido figurado (denotação e conotação) Figuras de 
Linguagem, Idéias principais do texto com sua respectiva estruturação, Sentido contextual de palavras, expressões e 
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parágrafos, Significado das palavras, Interpretação crítica e coerente do texto, Ortografia, Acentuação gráfica, 
Crase, Pontuação, Morfologia e Sintaxe.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE PÚBLICA: (04 questões)  Constituição da República Federativa 
do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória. Participação popular e  controle social. A organização social e comunitária. O Pacto 
pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento 
em Saúde e Diagnóstico situacional. II. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (10 questões),  Aparelho Urinário: 
Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). Insuficiência renal aguda e 
crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Endocrinologia: Diabetes mellitus. Diagnostico 
diferencial das dislipidemias.  Obesidade e desnutrição. Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. 
Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Dermatologia: Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das 
doenças sistêmicas. Exame urológico e técnicas diagnósticas; fisiopatologia da obstrução urinária e da bexiga 
neurogênica; infertilidade e função sexual masculina; infecções e inflamações do  trato genital e urinário; litíase 
urinária; anomalias congênitas; trauma e tumores geniturinários; patologia cirúrgica da supra-renal; hipertensão 
reno-vascular; insuficiência renal e transplante; cirurgias do trato urinário e genital. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:  
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação. 
Porque, por que, por quê, porquê. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome 
(emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.   
 
MATEMÁTICA: Unidades, Conjuntos, Conjuntos numéricos, Razão e Proporção, Porcentagem, Juros Simples e 
Compostos, Unidade de Medida, Expressões Algébricas, Funções Algébricas, Leitura e Elaboração de Tabelas e 
Gráficos, Equações, Inequações e Sistemas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O Processo de cuidar em Enfermagem:   Instrumentos básicos do cuidar em 
Enfermagem. Atenção à saúde da criança:  Aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; prevenção e 
controle de infecções prevalentes na infância; vacinação; atendimento à criança com asma, diarréia aguda e 
desidratação.   adolescente.  Procedimentos de enfermagem:  verificação de sinais vitais;  oxigenoterapia;  
aerossolterapia;  curativos;  administração de medicamentos.   Epidemiologia, prevenção e controle de infecções em 
serviços de saúde e na comunidade:  Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos;  Lavagem das mãos;  EPI(s)  
equipamento de proteção individual;  Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde.  Vacinação. 
Assistência de Enfermagem em emergências e urgências.  Assistência de Enfermagem em saúde mental. 
 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação. 
Porque, por que, por quê, porquê. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome 
(emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.   
 
MATEMÁTICA: Unidades, Conjuntos, Conjuntos numéricos, Razão e Proporção, Porcentagem, Juros Simples e 
Compostos, Unidade de Medida, Expressões Algébricas, Funções Algébricas, Leitura e Elaboração de Tabelas e 
Gráficos, Equações, Inequações e Sistemas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização da sala de imobilizações. Preparo do paciente para o 
procedimento. Confecção  de imobilizações: Aparelhos de imobilização com material sintético. Aparelhos gessados 
circulares. Goteiras gessadas. Esparadrapagem. Enfaixamento. Tração cutânea. Colar cervical. Uso da serra elétrica, 
cizalha e bisturi ortopédico. Salto ortopédico. Modelagem de coto. Fender e frisar o aparelho gessado. Abertura de 
janelas no aparelho gessado. Qualidade e ética em prestação de serviços: normalização técnica e qualidade; 
qualidade no atendimento ao público interno e externo; comunicação e relações públicas. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação. 
Porque, por que, por quê, porquê. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome 
(emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.   
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MATEMÁTICA: Unidades, Conjuntos, Conjuntos numéricos, Razão e Proporção, Porcentagem, Juros Simples e 
Compostos, Unidade de Medida, Expressões Algébricas, Funções Algébricas, Leitura e Elaboração de Tabelas e 
Gráficos, Equações, Inequações e Sistemas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: História dos Raios X. Princípios físicos da Radiação. 
Formação dos Raios X e da imagem radiográfica. Documentação da imagem radiográfica. 
Qualidade da imagem radiográfica. Meios de proteção Radiográfica. Principais efeitos danosos da 
radiação. Anatomia radiográfica básica. Posição anatômica. Planos e linhas. Ossos e cartilagens. 
Técnicas radiográficas. Estudo radiográfico da cabeça e do pescoço. Estudo radiográfico da coluna 
vertebral e do gradil costal. Estudo radiográfico dos membros superiores e inferiores. Estudo 
radiográfico do Tórax. Estudo radiográfico do Abdome e da Pelve. Exames contrastados. 
 

 
 

ANEXOS III 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: exercício de atividades de  prevenção de doenças e promoção da saúde, 
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de saúde municipal.  São consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação:A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-
cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;  o registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  
o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas 
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à famíIia; e,  a participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: exercer  atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de saúde 
do Município de Bom Jesus. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Auxiliar nas tarefas de odontologia em geral. Preparar os 
pacientes para as consultas; auxilíar o  profissional de odontologia na execução das técnicas; ficar responsável pela 
esterilização e Auxiliar de ordenamento do instrumental; participar de atividades de educação em saúde bucal; 
auxiliar nos Consultório programas de educação em saúde bucal; realizar o serviço de limpeza geral das Unidades 
Sanitárias Dentário e lavagem das roupas utilizadas nos procedimentos pelos profissionais da área; recolher os 
resíduos - de saúde e colocá-los nos recipientes adequados; executar tarefas afins 
 
CIRURGIÃO DENTISTA Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando 
aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções. Identifica as afecções quanto à 
extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para 
estabelecer o plano de tratamento. Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros 
instrumentos, para prevenir infecções mais graves. Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos 
e substâncias especiais para evitar Cirurgião O agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente. 
Fazer limpeza profilática dos  dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção. 
Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e 
protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. Verifica os dados de cada paciente, registrando os 
serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 
Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, 
coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em 
geral. Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e 
utilização. 
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ENFERMEIRO Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar os serviços e a assistência de enfermagem, 
empregando processos de rotina e/ou específicos, para promover a proteção e a recuperação da saúde individual e 
coletiva, bem como tarefas relativas à observação, ao cuidado, à educação sanitária de toda clientela assistida, 
prescrição de medicamentos estabelecidos, administração de medicamentos e tratamento prescritos, e/ou a aplicação 
de medidas para prevenção e controle sistemático de doenças e infecção hospitalar. Participar da elaboração, análise 
e avaliação dos programas e projetos de saúde. Executar outras atividades correlatas e afins. Prestar assistência de 
enfermagem, à comunidade, relacionada a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças. 
Programar e coordenar a equipe de enfermagem para realizar as atividades. Atualizar e ampliar seus conhecimentos 
técnicos e científicos em beneficio da comunidade.  
 
FISIOTERAPEUTA: Avaliar e elaborar programa de atendimento fisioterapêuticos de educando, emitindo parecer 
-diagnóstico; atender educando e encaminha-los para serviços ou profissionais específicos; orientar corpo docente e 
administrativo de unidades de ensino quanto as característica de desenvolvimento dos educando; orientar famílias 
quanto à atitude e responsabilidades no processo de educação c/ou Fisiotera- reabilitação do educando; acompanhar 
o desenvolvimento do educando na escola de ensino regular e peuta especial; analisar e elaborar relatórios sobre o 
desenvolvimento do educando na sua área de atuação.Proceder avaliação de pacientes e indicar procedimentos a 
adotar; prestar atendimento fisioterapêuticos a pacientes; avaliar e indicar alta dos tratamentos fisioterapêuticos; 
orientar familiar quanto a atitudes e responsabilidades no processo de reabilitação na área de fisioterapia; 
executar outras atividades afins. 
 
MÉDICO ESF: Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade, tanto em consulta como nas 
visitas domiciliares; valorizar a relação médico/paciente e médico/família; abordar os aspectos preventivos e de 
educação sanitária com indivíduos sadios ou doentes; Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à 
criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimento de primeiros 
cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. O Médico da equipe preconizada pelo PSF deve ser um 
Generalista, atendendo a todos os componentes das famílias, independente de sexo e idade. Esse profissional deverá 
comprometer-se com a pessoa, inserida em seu contexto bio-psicossocial, e não com um conjunto de conhecimentos 
específicos ou grupos de doenças. Seu compromisso envolve ações inclusive emindivíduos saudáveis. Suas ações 
são desenvolvidas na Unidade de Saúde e nos domicílios.  
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas 
de tratamento das Médico afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meIos clínicos ou cirúrgicos, 
para Cardio- prevenir, promover ou recuperar a saúde dos pacientes, executar tarefas afins. logista -Cardiopatias 
Congênitas: cianóticas; acianóticas. - Hipertensão Arterial. -Cardiopatia Isquêmica. - Doenças Cardíacas 
Secundárias a patologias pulmonares e arteriais: hipertensão pulmonar; embolia pulmonar, cor pulmonale agudo e 
cor pulmonale crônico. - Doenças do Endocárdio: endocardite e causas raras de doenças endocárdicas. - Doenças do 
Miocárdio: miocardite, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada e cardiomiopatia restritiva. -
Acometimento do miocárdio em doenças sistêmicas. - Insuficiência cardíaca congestiva. -Arritmias cardíacas. 
Doenças do pericárdio. - Tumores do coração. - Febre reumática -Valvopatias: estenose e insuficiência mitral; 
estenose e insuficiência aórtica; estenose e insuficiência tricúspide. - Cirurgia em pacientes com doenças cardíacas. - 
O coração e as doenças do colágeno. - O coração e a gravidez. - O coração e a obesidade. - Profissão e Doença 
Cardiovascular. - Tensão Emocional: Doença Cardiovascular e 
Sintomas Cardiovasculares -Dislipidemias 
 
MÉDICO CLINICO GERAL – PLANTONISTA: Exercer as atividades de atendimento médico em regime de 
plantão, junto aos setores municipais de atendimento em saúde. Realizar atendimentos de consultas, atendimento 
ambulatorial, consultas com terapia, consultas com observação. Proceder acompanhamento de cirurgias e 
encaminhamento de casos. Realizar outros serviços correlatos a sua função. Realizar procedimentos cirúrgicos 
simples. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA: Realizar atendimentos na área de dermatologia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento de 
pacientes; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. Executar procedimentos cirúrgicos simples. 
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MÉDICO OBSTETRA: Planejar, analisar e executar atividades inerentes à sua função, atender ao parto e 
puerpério; dar orientação relativa à nutrição e higiene; prescrever tratamento adequado; participar de programas 
voltados para a saúde pública, de acordo com a sua especialidade; participar de juntas médicas; realizar 
procedimentos específicos, tais como: cauterização de colo uterino e biópsias; encaminhar as pacientes que 
necessitam de outros tratamentos após parto para outros níveis do sistema, bem como executar outras atribuições 
compatíveis com a natureza do cargo. Executar procedimentos cirúrgicos simples. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e 
correção das ametropias.Afecções das conjuntivas, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Afecções do trato 
uveal: irites, iridococl ites, coroidites. Neuro-oftalmo logia: papiledema, atrofia do nervo ótico, nemites, perimetria. 
Manifestações oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico, simples, Médico congênito, agudo e 
secundário. Estrabismo: forias, tropias e paralisias oculares. Afecções do Oftalmolo- cristalino: congênitas, 
adquiridas, luxações e subluxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções gista da retina: congênitas, traumáticas, 
vasculares, degenerativas e nas doenças sistêmicas. Descolamentos de retina e noções básicas de seu tratamento 
citúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras: congênitas, traumáticas, inflamatórias. Noções básicas do tratamento 
cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia, níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular. Epidemiologia das 
doenças oculares, prevenção da cegueira, Atendimento as Equipes dos PSFs e em geral na Saúde Local. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA: Executa atividade emitindo diagnósticos e pareceres, orientando, prescrevendo ou 
executando formas de trabalho, aplicando os recursos da medicina, para promover a saúde e bem-estar individual ou 
coletivo de acordo com a função exercida. 
 
MÉDICO PEDIATRA: Rcalizar consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamentos, realiza intervenções 
de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos uti Iizando recursos da medicina preventiva e Médico terapêutica, 
para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realizar Pediatra exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem como intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou curativa. Desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a 
comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica. Executar tarefas afins. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA: Realizar e interpretar exames radiológicos/ radiográficos, interpretação de imagens, 
emitir laudos de Radio- exames radiológicos/radiográficos, orientação aos técnicos de RX.; avaliar os equipamentos 
de logista radiologia/radiografia instalados Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na 
área de radiologia. 
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA: Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos 
abrangendo a ecografia geral Ultrassono- e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) 
empregando técnicas grafista específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, 
recuperação ou reabilitação da saúde. 
 
MÉDICO UROLOGISTA: Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para as afeções e anomalia do sistema urinário, empregando processos adequados e instrumentação 
específica, tratamentos cirúrgicos, executar outras tarefas afins. Embriologia do trato urinário, infecção do trato 
urinário, neoplasias de próstata, neoplasias de bexiga, neoplasias renais, litíase urinária, transplantes renais, refluxo 
vesicoureteral, patologia de junção pieloureteral, incontinência urinária, urodinãmica, doenças sexualmente 
transmissíveis, e disfunção sexual masculina. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Atividade envolvendo a execução de serviços técnicos de Enfermagem; 
auxiliar, sob supervisão médica, cirurgião dentista ou enfermeiro, no atendimento à pacientes Unidade Mista de 
Saúde, Postos de Saúde, PSFs, etc, verificando temperatura, pressão, levantando dados biométricos e Técnico em 
outros; preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, para a realização Enferma- de 
exames, tratamentos, etc.; preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens gem indicadas; orientar 
pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados 
específicos em tratamento de saúde; acompanhar as condições dos pacientes, exames, medindo pressão e 
temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e ministrando medicamentos, segundo prescrição do 
médico; Desempenhar outras correlatas e afins. 
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TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA: Aplica e retira aparelhos gessados, tais como: talas 
gessadas (goteiras, calhas), e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético. Prepara e executa 
trações cutâneas, auxiliando o médico na instalação de trações esqueléticas, e nas manobras de redução manual de 
fraturas e luxações. Prepara sala, fora do centro cirúrgico, para procedimentos simples, tais como: pequenas 
suturas, manobras de redução manual, punções e infiltrações.  
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Atividades envolvendo a execução de serviços técnicos de radiologia; preparar e 
esterilizar materiais Técnico em  instrumentos, ambientes e equipamentos; segundo normas para a realização de 
exames; auxiliar na Radiologia organização e nornas do laboratório; utilizar técnicas adequadas na execução de 
exames; atuar no Laboratório de Radiologia, realizando todo o serviço envolvendo a utilização de rádio-emissão; - 
Desempenhar atividades correlatas e afins ao cargo. 
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MODELOS DE RECURSOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
Instituto Goiás Brasil - IGB 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº ...../2012 

 
Modelos de formulários para a interposição de recurso contra os gabaritos oficiais preliminares da prova 
teórica/objetiva e contra os conteúdos das questões. 
 
 
CAPA DE RECURSO 
 
À  
Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Bom Jesus - GO 
 
Como candidato ao cargo de ______________________________________________,  
venho interpor o seguinte recurso, de acordo com as razões em anexo: 
 
[     ] contra o resultado do gabarito da prova teórico-objetiva (Anexo IV); 
[     ] contra o conteúdo da questão (Anexo V). 
 
_______________________, _____ de ___________________ de 2012. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 
Nome: ________________________________________________________________ 
Número de inscrição: _______________ 
 

 
INSTRUÇÕES: 

 
O candidato deverá: 

a)  digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital; 
b)  usar formulário de recurso individual para cada questão/item; 
c)  identificar-se apenas na capa do recurso; 
d)  apresentar argumentação lógica e consistente, podendo juntar a documentação que julgar necessária ao 

esclarecimento da questão 
 

Atenção: 
O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
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ANEXO IV 
RECURSO CONTRA O RESULTADO DO GABARITO DA PROVA 

TEÓRICA/OBJETIVA 
 
 
PROVA DE________________________________________________ 
 
Nº DA QUESTÃO:__________________________________________ 
 
Nº DA INSCRIÇÃO:_________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DO RECURSO: 
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ANEXO V 
RECURSO CONTRA O CONTEÚDO DA QUESTÃO 

 
 
PROVA DE________________________________________________ 
 
Nº DA QUESTÃO:__________________________________________ 
 
Nº DA INSCRIÇÃO:_________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DO RECURSO: 
 
 


