
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL “E”  

  

1 LÍNGUA PORTUGUESA  
  

Programa: Compreensão e interpretação de textos: ideias principais e secundárias, explícitas e 

implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais. Coesão e coerência textual. 

Vocabulário: sentido de palavras e de expressões no texto; denotação e conotação. Aspectos 

gramaticais: concordância e regência verbal e nominal; funcionamento de diferentes recursos 

gramaticais no texto (níveis fonético-fonológico, morfológico, sintático e semântico); pontuação. 

Gêneros textuais: formas e funções.  

  

2 CONHECIMENTOS GERAIS  
  

2.1 NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO  
Programa: Lei 8.112/1990 e suas alterações (RJU); Lei 11.091/2005 e suas alterações 

(PCCTAE); Decreto n
o
 1.171/1994 e suas alterações (Código de Ética); Estatuto da UFSC; 

Regimento Geral da UFSC; e, Resolução Normativa n. 042/CUn/2014 (Cria a Corregedoria da 

UFSC). 

  

2.2 NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
Programa: Componentes de computadores e periféricos. Utilização do sistema operacional 

Windows 10. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint. Utilização 

de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet.   

  

2.3 NOÇÕES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
  

2.3.1 INGLÊS  

Programa: A prova de língua inglesa priorizará o uso da linguagem por meio de gêneros textuais 

variados, em níveis de compreensão global e detalhada. Serão utilizados textos de fontes variadas, 

podendo incluir material jornalístico, publicitário, científico ou literário, tendo como foco a 

compreensão textual. Sendo assim, o candidato deverá demonstrar conhecimento lexical e 

gramatical da língua mediante compreensão dos textos selecionados. As questões serão elaboradas 

de forma a exigir do candidato a capacidade de: a) reconhecer diferentes gêneros textuais; b) 

reconhecer temas centrais e secundários; c) identificar ideias desenvolvidas nos textos e as 

relações existentes entre elas; d) relacionar palavras e expressões com sentido equivalente na 

língua inglesa; e) identificar elementos de referência, dentro de um mesmo texto.  

  

2.3.2 ESPANHOL  
Programa: A prova de língua espanhola priorizará o uso da linguagem por meio de gêneros 

textuais variados; em diferentes níveis de compreensão: global e detalhada; de fontes variadas, 

podendo incluir material jornalístico, publicitário, científico ou literário; tendo como foco a 

compreensão textual. Sendo assim, o candidato deverá mostrar domínio de vocabulário e da 

estrutura da língua mediante compreensão dos textos selecionados. Dessa forma, as questões serão 

elaboradas de forma a exigir do candidato a capacidade de: a) reconhecer diferentes gêneros 

textuais; b) reconhecer temas centrais e secundários; c) identificar ideias desenvolvidas nos textos 

e as relações existentes entre elas; d) relacionar palavras e expressões com sentido equivalente na 

língua espanhola; e) identificar elementos de referência, dentro de um mesmo texto.  

  

2.4 NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE  
Programa: 1. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: conceitos e fundamentos; 2. ODS 

(objetivos de desenvolvimento sustentável); 3. Práticas ambientais, sociais e de governança (ESG - 

environmental, social, governance); 4. Economia circular; 5. Análise de ciclo de vida; 6. Agenda 

Ambiental da Administração Pública – A3P e seus seis eixos temáticos.   

  

 

 



3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
  

3.1 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Programa: 1 Governança de tecnologia da informação. 1.1 Conceitos. 1.2 ITIL v3: conceitos, 

estrutura e objetivos, processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços. 

1.3 Noções da contratação de bens e serviços de TIC IN SGD/ME n
o 

01/2019 e IN SED/ME n
o
 

73/2020). 2 Redes de comunicação. 2.1 Arquitetura e protocolos de redes de comunicação de 

dados. 2.2 Modelo de referência OSI. 2.3 Tecnologias de rede local padrão Ethernet. 2.4 Redes 

sem fio (wireless). 2.5 Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, 

repetidores, bridges, switches, roteadores). 2.6 Redes locais virtuais (IEEE 802.1Q). 2.7 

Aplicações de voz e imagem sobre redes, protocolo SIP, serviços multicast, streaming de áudio e 

vídeo. 2.8 Serviço de diretório LDAP. 2.9 Protocolos TCP/IP e ICMP. 2.10 Técnicas de 

roteamento de pacotes de dados (rotas estáticas e protocolos de roteamento dinâmico OSPF e 

BGP). 2.11 Serviços e Protocolos: DNS, DHCP, HTTP(S), SMTP e SNMP. 3 Segurança da 

informação. 3.1 Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais. 3.2 Algoritmos de 

criptografia simétricos e assimétricos e suas aplicações. 3.3 Assinatura e certificação digital. 3.4 

Auditoria. 3.5 Firewall. 3.6 Noções da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. 4 Lógica de 

programação. 4.1 Construção de algoritmos. 4.2 Tipos de dados simples e estruturados. 4.3 

Variáveis e constantes. 4.4 Comandos de atribuição, entrada e saída. 4.5 Avaliação de expressões. 

4.6 Funções pré-definidas. 4.7 Conceito de bloco de comandos. 4.8 Estruturas de controle, 

seleção, repetição e desvio. 4.9 Operadores e expressões. 4.10 Passagem de parâmetros. 4.11 

Recursividade. 4.12 Noções de programação estruturada. 4.13 Métodos de ordenação, pesquisa e 

hashing. 4.14 Expressões regulares. 5 Análise e projeto orientados a objetos. 5.1 Conceitos e 

padrões de projetos. 5.2 Noções de metodologias e técnicas ágeis: Integração continua, Test-

driven Development (TDD) e Refactoring. 5.3 Padrões de Projeto de Software (Design Patterns). 

5.4 UML: conceitos, modelos e diagramas. 5.5 Conceitos de classes, objetos, métodos, 

mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo, interfaces e pacotes. 6 Linguagens e tecnologias 

de programação. 6.1 Linguagens de programação Java, JavaScript, Ruby e PHP. 6.2 Web 

Services. 6.3 Noções de servidores Web (Apache e Nginx) e de aplicação (Java e PHP). 6.4 

Servidores de mensageria (ActiveMQ), objetos (RGW, S3 e Minio) e cache (Memcached e 

Redis). 6.5 Teste funcional, de unidade e de integração. 6.6 Ferramenta de versionamento GIT. 7 

Sistemas operacionais e infraestrutura. 7.1 Gerenciamento de arquivos e sistemas de arquivos. 7.2 

Comandos básicos do Ubuntu Linux. 7.3 Scripts (bash). 7.4 Gerenciamento de processos. 7.5 

Gerenciamento de memória. 7.6 Virtualização, contêineres  (Docker) e Orquestração (Swarm, 

Kubernetes, Docker Compose e TerraForm). 8 Administração de dados. 8.1 Modelo de Entidade-

Relacionamento (MER). 8.2 Modelo conceitual, lógico e físico. 8.3 Conceitos de banco de dados: 

esquema, tabelas, campos, registros, índices, relacionamentos, transação, tipos de bancos de 

dados. 8.4 Normalização de dados: conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais. 8.5 

Linguagens de definição (DDL) e manipulação (DML) de dados em SGBDs relacionais. 8.6 

Controle de proteção, integridade e concorrência. 8.7 SGBDs MySQL, PostgreSQL e MongoDB. 

8.8 Noções de Data Mining / Business intelligence (BI). 

 

3.2 ARQUITETO E URBANISTA 

Programa: 1. Legislação para projetos de arquitetura e urbanismo. 1.1 Estatuto da Cidade. 1.2 

Plano Diretor e Lei de Zoneamento. 1.3 Política e legislação ambiental. 1.4 Estudos de impacto: 

EIV/EIA/RIMA. 1.5 Código de obras. 1.6 Acessibilidade e Desenho Universal. 1.7 

Regulamentação do Corpo de Bombeiros. 1.8 Norma de Desempenho. 1.9 Outras Normas 

Técnicas. 2. Programas de segurança, manutenção e controle dos espaços e estruturas físicas. 3. 

Projeto de arquitetura e urbanismo: 3.1 Desenho técnico. 3.2 Conforto ambiental. 3.3 Ergonomia. 

3.4 Detalhamento técnico construtivo. 3.5 Mobilidade urbana. 3.6. Eficiência energética e 

Sustentabilidade. 4. Gestão da construção e operação do edifício. 4.1 Compatibilização de 

projetos. 4.2 As Built. 4.3 Licitação e Contratos. 4.4 Quantificação de materiais. 4.5 Orçamento e 

composição de custos. 4.6 Planejamento e programação de obras. 4.7 Redes PERT-CPM. 4.8 

Manutenção da edificação. 5. Construção civil. 5.1 Canteiro de obras. 5.2 Locação de obras. 5.3 

Materiais e técnicas construtivas. 5.4 Processos construtivos. 5.5 Características e propriedades 

dos materiais de construção civil. 5.6 Industrialização da construção. 5.7 Higiene e segurança do 



trabalho. 6. Instalações Prediais: 6.1 Instalações elétricas prediais. 6.2 Instalações prediais 

hidrossanitárias. 6.3 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. 6.4 Instalações 

especiais. 7. Informática aplicada à Arquitetura e Urbanismo. 7.1 Tecnologias digitais para projeto 

de arquitetura e urbanismo. 7.2 Modelagem da Informação da Construção - BIM. 7.3 Modelagem 

paramétrica. 7.4 Realidade virtual e aumentada. 7.5 Prototipagem e fabricação digital. 8. 

Fundamentos da Preservação do Patrimônio Cultural: 8.1. Constituição Federal (Artigo 216). 8.2 

Decreto-Lei n
o
 25/1937, e suas alterações. 8.3 Portaria IPHAN n

o
 420/2010. 8.4 Carta de Atenas 

1931 / 1933. 8.5 Carta de Veneza 1964. 8.6 Carta de Burra 1980. 

 

3.3 ASSISTENTE SOCIAL  

Programa: 1. Estado, Direitos e Políticas Sociais. 2. Pobreza e Desigualdade Social no Brasil. 3. 

Família e Proteção Social. 4. Questão Étnico-Racial, gênero, sexualidades e Serviço Social. 5. 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social. 6. Ética Profissional e 

Projeto Ético Político. 7. Lei 8.662/1993 – Regulamenta a Profissão de Assistente Social, Código 

de Ética do/a Assistente Social e Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social (1996). 

8. Instrumentalidade e os procedimentos de intervenção em Serviço Social. 9. Formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos sociais. 10. Política 

de Educação e o Ensino Superior no Brasil. 11. Universidade Pública, Ações Afirmativas e 

Permanência Estudantil. 12. O Exercício Profissional do/a Assistente Social na Educação. 13. 

Programa Nacional de Assistência Estudantil. 14. Política da criança e do adolescente, da pessoa 

com deficiência e do idoso. 15. Política de assistência social, política de saúde e intersetorialidade. 

 

3.4 AUDITOR  

Programa: 1. Fundamentos da Auditoria: Origem, natureza e aplicação; Conceitos, modalidades, 

tipos e formas. 2. Auditoria Interna e Auditoria Externa. 3. Auditoria Governamental: formas e 

tipos. 4. Processo de Auditoria: Planejamento dos Trabalhos. 5. Execução dos Trabalhos: 

Programas de Auditoria, Papéis de trabalho, Testes e procedimentos de auditoria, Amostragem, 

Materialidade, Achados, Evidências, Relevância e Risco em auditoria. 6. Relatórios e Pareceres de 

Auditoria. 7. Monitoramento de Auditoria. 8. Normas Técnicas e Profissionais. 9. Governança no 

setor público: papel e importância. 10. Estrutura de Gerenciamento de Riscos: Metodologia 

COSO, ERM e ISO 31000. 11. Estrutura e Controle da Administração Pública: Controle Interno e 

Externo. 12. Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal segundo a Constituição 

Federal de 1988, a Lei 10.180/2001 e ao Decreto nº 3.591/2000. 13. Orçamento Público segundo a 

Constituição de 1988. 14. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000 e 

alterações). 15. Licitações e contratos: (Lei 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Lei n° 14.133/2021 

e alterações). 16. Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016. 17. Instrução 

Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017. 18. Instrução Normativa nº 7, de 6 de dezembro de 2017. 

19. Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017. 

  

3.5 BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 
Programa: 1. Biblioteconomia e Ciência da Informação: conceitos e princípios. 2. Bibliotecário: 

legislação e ética profissional. 3. Gestão de Bibliotecas e Serviços de Informação: planejamento, 

administração, organização e avaliação. 4. Estudo de usuário e marketing em bibliotecas. 5. 

Representação Descritiva e Temática da Informação: Código de Catalogação Anglo-Americano 

(AACR2), Formato MARC 21, Metadados, Recursos Descrição e Acesso (RDA), Classificação 

Decimal Universal (CDU), Linguagens Documentárias. 6. Desenvolvimento de Coleções.  7. 

Competência em Informação, Suporte à Pesquisa e Gestão de dados de pesquisa. 8. Normas de 

Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 9. Software para 

Automação de Unidades de Informação. 10. Memória, Preservação e Conservação de Acervo. 11. 

Fontes de informação, bases de dados, portais de periódicos, repositórios institucionais. 12. 

Comunicação científica: estudos métricos, acesso aberto, licenças Creative Commons. 13. 

Confiabilidade informacional e desinformação. 14. Direito autoral: Lei 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998. 

  

 



3.6 BIÓLOGO  
Programa: 1. Biologia Celular e Molecular. 2. Histologia e Embriologia. 3. Anatomia e Fisiologia 

Humana. 4. Genética e Evolução. 5. Parasitologia e Microbiologia. 6. Imunologia. 7. Bioquímica e 

Biofísica. 8. Zoologia de Invertebrados. 9. Zoologia dos Cordados. 10. Botânica Geral. 11. 

Ecologia Geral. 12. Ficologia e Micologia. 13. Biotecnologia. 14. Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Biológica. 15. Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais. 16. Educação Ambiental. 17. Sistema 

de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBio. 18. Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC. 

 

3.7 ENFERMEIRO 

Programa: 1. Conhecimentos Básicos: Princípios científicos de anatomia, fisiologia e 

farmacologia; 2. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem/Exercício Profissional e sua 

Regulamentação; 3. Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem: Teorias de Enfermagem; 

Processo de enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem; 4. Assistência de 

Enfermagem à mulher, criança, adolescente, adulto e idoso, no contexto hospitalar e da atenção 

básica; 5. Assistência de Enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – 

normal e complicações; 6. Assistência de Enfermagem ao recém-nascido normal e de alto risco; 

Assistência de Enfermagem ao recém-nascido com problemas clínicos nos sistemas: respiratório, 

cardiológico, neurológico, hematológico e gastrointestinal e com má-formação congênita e 

alterações genéticas; 7. Assistência de Enfermagem à criança das diversas faixas de 

desenvolvimento (puericultura); Assistência de enfermagem à criança com problemas clínicos nos 

sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório – hematológico, músculo-esquelético, 

neurológico, urinário; 8. Assistência de Enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-

operatório; 9. Assistência de Enfermagem à pessoas com feridas; 10. Assistência de Enfermagem 

a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, 

urinário, cardiológico, circulatório – hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico; 

11. Assistência de Enfermagem ao paciente em situações de Urgência e Emergência; 12. 

Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco; 13. Assistência de Enfermagem em 

Unidade de Terapia Intensiva; 14. Conhecimento sobre Técnicas de Enfermagem: Aplicação dos 

princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem; Procedimentos de 

enfermagem; 15. Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no Brasil; Políticas públicas 

relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade e de humanização da assistência; 

Principais indicadores de saúde; Vigilância epidemiológica; Doenças transmissíveis; Saneamento 

do meio ambiente; Saúde ocupacional; Consulta de enfermagem/visita domiciliar; Saúde da 

população LGBTQIA+; Saúde de povos indígenas, Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde; Imunização: normas e procedimentos para vacinação; 16. Administração de Enfermagem: 

Funções administrativas; planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Gestão de 

pessoas; Gestão de recursos materiais em saúde; Relacionamento com o paciente, família, grupos 

e equipe de trabalho; Processo de trabalho em saúde e enfermagem; 17. Controle de Infecção 

Hospitalar: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; Biossegurança; 

Processamento de artigos hospitalares; 18. Suporte Nutricional: Assistência de enfermagem na 

terapia enteral e parenteral; 19. Segurança do paciente: conceitos, metas, diretrizes. 

 

3.8 ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
Programa: 1. Morfologia e Sistemática Vegetal. 2. Desenho Técnico Rural. 3. Sociologia e 

Economia Rural. 4. Agrometeorologia e Climatologia. 5. Mineralogia, Gênese e Morfologia dos 

Solos. 6. Ecologia Agrícola. 7. Bioquímica Agrícola. 8. Microbiologia Agrícola. 9. Anatomia e 

Fisiologia Vegetal. 10. Topografia e Georeferenciamento. 11. Física do Solo. 12. Química do 

Solo. 13. Genética. 14. Bioestatística e Experimentação Agrícola. 15. Entomologia Agrícola. 16. 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 17. Mecânica e Maquinas Agrícolas. 18. Hidráulica, 

Irrigação e Drenagem. 19. Agroecologia. 20. Anatomia e Fisiologia Animal. 21. Etologia e 

Bioclimatologia Animal. 22. Melhoramento Animal. 23. Mecanização Agrícola. 24. Classificação 

dos Solos. 25. Elaboração e Gestão de Projetos para o Desenvolvimento Rural. 26. Fitopatologia. 

27. Biotecnologia. 28. Horticultura. 29. Nutrição e Alimentação Animal. 30. Forragicultura. 31. 

Tecnologia de Produtos Agropecuários. 32. Biologia e Fertilidade do solo. 33. Construções 

Rurais. 34. Melhoramento Genético vegetal. 35. Manejo Integrado de Pragas. 36. Manejo de 



Doenças de Plantas. 37. Biologia e Manejo de Plantas Invasoras. 38. Manejo e Conservação do 

Solo e da Agua. 39. Plantas de Lavoura. 40. Olericultura. 41. Bovinocultura de Corte. 42. 

Bovinocultura de Leite. 43. Ovinocultura. 44. Silvicultura e Manejo Florestal. 45. Fruticultura. 46. 

Suinocultura. 47. Avicultura. 48. Avaliação e Pericias no Imóvel Rural. 49. Gestão e Manejo 

Ambiental. 50. Administração Rural e Uso Integrado da Propriedade Agrícola. 51. Extensão 

Rural. 52. Fisiologia e Tecnologia de sementes. 53. Paisagismo, floricultura, parques e jardins. 54. 

Piscicultura. 55. Planejamento Agrícola e territorial. 56. Apicultura. 57. Ecotoxicologia dos 

agrotóxicos e saúde ocupacional. 58. Armazenagem de grãos. 

 

3.9 ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 

Programa: 1. Qualidade das águas: variáveis e padrões físicos, químicos, biológicos e 

toxicológicos para águas naturais e efluentes; 2. Sistema de abastecimento de água: consumo de 

água, captação, adutoras, estações elevatórias, reservação e redes de distribuição de água; 3. 

Sistema de tratamento de água para abastecimento: filtração lenta, filtração direta, tratamento 

convencional e tratamento avançado; 4. Sistemas de esgotamento sanitário: coleta, transporte, 

tratamento e disposição final. 5. Reuso de esgoto tratado; 6. Gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos: acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos, dos serviços públicos de saneamento básico, de serviços de saúde, da 

construção civil, e agrossilvopastoris; 7. Instalações hidrossanitárias prediais: água fria, água 

quente, uso racional da água, sistema hidráulico preventivo de combate a incêndios, esgoto 

sanitário e água pluvial; 8. Drenagem urbana e técnicas compensatórias de manejo de águas 

pluviais; 9. Controle da Poluição atmosférica; 10. Gestão e planejamento ambiental; 11. 

Licenciamento ambiental; 12. Legislações Ambientais: Estadual e Federal; 13. Análise de ciclo de 

vida; 14. Normas técnicas (ABNT) aplicáveis à engenharia sanitária e ambiental. 15. Economia 

circular; 16. Economia ambiental; 17. ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável) e Práticas 

ambientais, sociais e de governança (ESG - environmental, social, governance); 18. Agenda 

Ambiental da Administração Pública – A3P. 

 

3.10 FONOAUDIÓLOGO  

Programa: 1. Morfofisiopatologia da audição e fonação. 2. Anátomofisiologia do sistema 

sensório motor oral e avaliação miofuncional orofacial. 3. Fundamentos de Física e Biofísica. 4. 

Biossegurança aplicada à Fonoaudiologia. 5. Legislação do SUS: princípios e diretrizes e 

consolidação do SUS do SUS, o SUS na constituição federal, Lei 8080/90, Lei 8142/90, 

Prevenção e promoção em fonoaudiologia, Redes de atenção à saúde. 6. Disfonias: definição, 

etiologia, avaliação, terapia. 7. Definição, etiologia, avaliação e terapia de: disfagias orofaríngeas 

e laringectomia. 8. Avaliação videofluoroscópica e nasolaringofibroscópica da deglutição. 9. 

Atuação do fonoaudiólogo em UTI neonatal, avaliação e estimulação de neonatos. 10. Etiologia, 

avaliação e terapia dos distúrbios da motricidade orofacial. 11. Etiologia, avaliação e terapia dos 

distúrbios da linguagem. 12. Aquisição e desenvolvimento da linguagem. 13. Práticas 

fonoaudiológicas na educação. 14. Desenvolvimento do comportamento auditivo no bebê normal 

e de alto risco. 15. Avaliação audiológica básica (audiometria tonal liminar, logoaudiometria e 

imitanciometria): conceitos, aplicação e interpretação de resultados. 16. Avaliação auditiva 

comportamental e lúdica: aplicação, testes e interpretação dos resultados. 17. A contribuição da 

avaliação eletrofisiológica no diagnóstico precoce da deficiência auditiva (emissões otoacústicas, 

potencial evocado auditivo de tronco encefálico, potencial evocado auditivo de estado estável): 

conceitos, aplicação e interpretação dos resultados no diagnóstico clínico. 18. Processamento 

auditivo: conceitos, avaliação e terapia. 19. Dispositivos auditivos (aparelho de amplificação 

sonora individual, sistema FM e implante coclear): conceitos, características do processamento do 

sinal, indicação, testes utilizados na seleção e adaptação. 20. Abordagem terapêutica para 

reabilitação da criança, adulto e idoso com deficiência auditiva. 

 

  



3.11 MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA  

Programa: Epidemiologia clínica e interpretação de estudos de acurácia diagnóstica, avaliação 

prognóstica e de intervenção terapêutica. 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; Sistema Único de Saúde 

(SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Cuidados gerais com o paciente em medicina 

interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 

cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma 

brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos 

pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e 

hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e 

colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 

Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase 

renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 

nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas suprarrenais, distúrbios das glândulas paratircoides. 

Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças 

infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 

 

3.12 MÉDICO / GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA 

Programa: Embriologia; Desenvolvimento fetal; Abdômen agudo na gravidez; Abortamento e 

gestação ectópica; Alterações fisiológicas da gestação; Fases do trabalho de parto; Mecanismo do 

parto; Anamnese e exame da gestante; Assistência ao recém-nascido na sala de parto; Assistência 

ao trabalho de parto e cesariana; Assistência pré-natal; Avaliação da maturidade pulmonar fetal; 

Avaliação da saúde fetal; Alterações no líquido amniótico; Bioética e ética profissional; Direitos 

da mulher no ciclo gravídico puerperal; Atendimento da gestante vítima de violência sexual; 

Crescimento intrauterino restrito; Cuidado intensivo e trauma na gestação; Diabetes na gestação; 

Doença hemolítica perinatal; Doença hipertensiva na gestação; Doença trofoblástica, 

cardiopulmonares, hematológicas, tromboembólicas, respiratórias, endocrinológicas, renais e do 

trato urinário, gastrointestinais, hepatobiliares e pancreáticas, neurológicas, psiquiátricas, 

dermatológicas, infecciosas, parasitárias e neoplásicas na gestação; Drogas teratogênicas; Doenças 

sexualmente transmissíveis na gravidez; Gestação múltipla; Gestação pós-termo; Hemorragia 

anteparto e pós-parto; Hemoterapia; Hiperêmese; Indução do parto; Infecção intra-amniótica; 

Infecções pré-natais e perinatais, inclusive HIV; Lúpus eritematoso sistêmico e demais 

colagenoses na gestação; Medicina fetal; Miomatose e gestação; Mortalidade materna; Morte 

fetal; Nutrição; Parto disfuncional, distócias; Prematuridade; Puerpério normal e patológico e 

amamentação; Ruptura prematura de membranas; Tococirurgia; Tombofilias; Ultrassonografia e 

dopplervelocimetria na Obstetrícia; Amenorreias; Anamnese e exame ginecológico; Anovulação 

crônica e síndrome dos ovários policísticos; Anticoncepção; Atraso do desenvolvimento puberal e 

puberdade precoce; Ciclo menstrual normal; Cirurgia ginecológica; Citopatologia do trato genital 

inferior e mama; Diagnóstico por imagem e invasivos em mastologia; Climatério normal e 

patológico; Colposcopia, vaginoscopia e vulvoscopia; Distopias do trato genital; Dismenorreia; 

Doença inflamatória pélvica; Doenças sexualmente transmissíveis; Dor pélvica crônica; 

Endometriose; Estados intersexuais; Ginecologia infantopuberal; Galactorreia; Hiperprolactemia; 

Hirsurtismo; Incontinência urinária; Infertilidade; Laparoscopia e histeroscopia; Lesões de baixo e 

alto graus no trato genital inferior; Malformações genitais; Neoplasias benignas, lesões pré-

malignas e malignas em ginecologia; Patologias benignas e malignas da mama; Pré e pós-

operatório em cirurgia ginecológica; Sangramento uterino anormal; Sexualidade humana normal e 

inadequações; Efeitos das drogas na sexualidade; Síndrome pré-menstrual; Testes 

endocrinológicos funcionais; Urgências; Uso de ultrassonografia em ginecologia e mastologia; 

Violência sexual contra a mulher; Vulvovaginites. 

 

3.13 MÉDICO / MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

Programa: 1. Diabetes mellitus. 2. Obesidade. 3. Doenças da tireoide (hipotireoidismo, 

hipertireoidismo, nódulos, câncer tireoide). 4. Febre. 5. Semiologia médica. 6. Diagnóstico 

diferencial das artrites. 7. Diagnóstico diferencial de dor torácica. 8. Diagnóstico diferencial em 

tosse crônica. 9. Diagnóstico diferencial em dor abdominal. 10. Manifestações cutâneas das 



doenças sistêmicas. 11. Doenças pulmonares (DPOC, asma, pneumonia adquirida na comunidade, 

tuberculose). 12. Vasculites primárias e secundárias. 13. Doenças glândula adrenal 

(incidentaloma, insuficiência adrenal, feocromocitoma, síndrome de Cushing). 14. Osteoporose. 

15. Hipertensão Arterial Primária e Secundária. 16. Hiperprolactinemia, Acromegalia, 

Hiperprolactinemia. 

 

3.14 MÉDICO / PEDIATRIA  

Programa: Crescimento e desenvolvimento da criança do período neonatal à adolescência. 

Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Alimentação da criança e do adolescente. 

Imunizações na criança e adolescente. Prevenção de acidentes na infância. Anemias. Parasitoses 

intestinais. Infecção urinária. Glomerulopatias. Diarreia aguda, persistente e crônica. Constipação 

crônica funcional na infância. Dificuldades escolares. Distúrbios psicológicos mais frequentes em 

pediatria. Dores recorrentes na infância. Cardiopatias congênitas. Adenomegalias. Infecções 

congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores 

e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas. Icterícia e colestase neonatal. Afecções de pele 

mais comuns na criança. Crises convulsivas. Hipertensão. Doenças exantemáticas. 

 

3.15 MÉDICO / PSIQUIATRIA 

Programa: Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos 

cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenia e outros 

transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos 

somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e 

transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da 

preferência sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao 

tratamento; Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante 

a infância ou adolescência; Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; 

Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; 

Psiquiatria Forense; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva. 

Transtornos Mentais Orgânicos, Retardo Mental e Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – 2010). Lei 8112, de 11 de Novembro de 1990.  

 

3.16 MÉDICO VETERINÁRIO 

Programa: Legislação pertinente às atividades do RT e da experimentação animal: Conselho 

Nacional no Controle de Experimentação Animal (CONCEA), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (SISBIO), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); Manejo das principais espécies zootécnicas (uso, características das 

espécies e demais aspectos relacionados); Criação, manejo e práticas veterinárias em animais de 

laboratório (uso, características das espécies e demais aspectos relacionados); Anatomia, 

fisiologia, patologia, parasitologia, histologia, imunologia, farmacologia e terapêutica das 

principais espécies zootécnicas e de animais de laboratório. Clínica, cirurgia, anestesia e analgesia 

de animais zootécnicos e de animais de laboratório; Métodos de Eutanásia de animais zootécnicos 

e de animais de laboratório; Reprodução e Obstetrícia Veterinária: noções básicas com vistas de 

instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual e de rebanho e de animais de laboratório; 

Conhecimentos sobre tratamentos fitoterápicos e homeopáticos para contemplar as criações 

agroecológicas da Instituição; Instalações e barreiras sanitárias para animais zootécnicos e de 

animais de laboratório; Manutenção de biotérios (animais convencionais e animais livres de 

germes patogênicos específicos (SPF); Conhecimento de animais geneticamente modificados; 

Biossegurança e gerenciamento de resíduos de biotério; Segurança e Medicina do Trabalho; 

Conceito e aplicação de bem-estar animal às criações zootécnicas e de animais de laboratório.  

 

3.17 PSICÓLOGO / EDUCACIONAL 

Programa: 1. Ética Profissional em psicologia. 2. Processos básicos em psicologia. 3. Diferentes 

perspectivas teóricas em psicologia social, do desenvolvimento e da aprendizagem. 4. Pesquisa em 

psicologia. 5. Psicologia e políticas públicas. 6. A formação do psicólogo escolar. 7. A instituição 



escolar e o psicólogo. 8. Psicologia e formação de professores. 9. Políticas inclusivas e 

deficiência. 10. Emoções e afetividade na educação. 11. A relação entre escola e famílias. 12. 

Gênero, Sexualidade, relações raciais e educação. 13. A relação entre professores e alunos. 14. 

Indisciplina e violência escolar. 15. Psicologia institucional. 16. Práticas educativas e 

medicalização das diferenças. 17. Psicologia escolar na educação superior. 

 

3.18 QUÍMICO  
Programa: 1. Normas de segurança em laboratórios de química. Resíduos químicos e tratamento 

de resíduos. 2. Tratamento de dados experimentais: erro; média e desvio padrão. Algarismos 

significativos. Conversão de unidades de medida. 3. Preparo de soluções, concentração de 

soluções, diluição de soluções e misturas de soluções. Soluções tampão. Solubilidade de 

substâncias químicas no estado sólido, líquido e gasoso. 4. Estequiometria e balanceamento de 

equações químicas. 5. Calibração e curvas de calibração em análise química quantitativa. 6. 

Purificação de reagentes: destilação, extração, secagem, recristalização. 7. Fundamentos da análise 

volumétrica envolvendo sistemas ácido-base, de precipitação, complexação e óxido-redução. 

Análise gravimétrica. 8. Classificação, síntese, propriedades, caracterização e reações de 

compostos orgânicos: hidrocarbonetos, compostos halogenados, compostos organometálicos, 

compostos oxigenados, compostos nitrogenados, compostos carbonílicos e heterocíclicos. 9. 

Equilíbrio químico iônico em sistemas homogêneos e heterogêneos. Eletroquímica e reações de 

óxido-redução. 10. Cinética química. 11. Espectrometria de absorção e de emissão atômica. 

Espectrometria molecular na região UV-visível e no infravermelho. Espectrometria de massas. 

Técnicas eletroanalíticas de análise. Cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia a gás. 

12. Técnicas de extração e preparo de amostras. Validação de métodos analíticos.  

  

 


