
ANEXO I – TEMÁRIO DE REFERÊNCIA 
 
PSICOPEDAGOGO 
 
PORTUGUÊS  
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de Texto, conhecimento da norma 
culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia Oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação. 
Regência nominal e verbal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos da Psicopedagogia – histórico; objeto de estudo; embasamento teórico; campo de 
atuação. Código de Ética. Diagnóstico psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico – entrevistas; 
técnicas projetivas; observações; anamnese; avaliação do raciocínio matemático, da leitura e escrita 
e avaliação psicomotora. Intervenção Psicopedagógica. O papel do jogo e do brinquedo na atuação 
psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo – Piaget e Vygotsky. Modalidades de aprendizagem. 
Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. Desenvolvimento afetivo-emocional – 
Teoria Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida (Spitz). Desenvolvimento neurológico e 
aprendizagem. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita. Relações familiares e o processo de aprendizagem.  
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ASSISTENTE SOCIAL 
 

PORTUGUÊS  
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de Texto, conhecimento da norma 
culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia Oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação. 
Regência nominal e verbal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Teoria do Serviço Social: pressupostos e fundamentos, relação sujeito-objeto, objetivos. A práxis 
profissional: relação teórico-prático; a questão da mediação. Vertentes de pensamento: materialismo 
histórico, positivismo, fenomenologia. Metodologia em Serviço Social: alternativas metodológicas. 
Instrumentação: o atendimento individual, o trabalho com grupos, comunidades, movimentos 
emergenciais, a questão das técnicas, o cotidiano como categoria de investigação. Documentação. 
Serviço Social e Interdisciplinariedade. Política Social e planejamento: a questão social e a conjuntura 
brasileira. Instituição e Estado. Movimentos sociais e participação popular. A prestação de serviços e 
a assistência pública. Equipamentos comunitários e creche, Projetos e Programas em Serviço Social, 
Serviço Social e família, Código de Ética Profissional, Trabalho do assistente social em equipe 
interdisciplinar, Constituição Federal de 1988: da Saúde, da promoção Social e da proteção especial. 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. Estatuto da Criança  do Adolescente – ECA. Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Política Nacional do Idoso – PNI 1994. Estatuto do 
Idoso, Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência-1989. Norma Operacional Básica 
de Assistência Social – NOB/SUAS//2005, NOB/RH-2006. Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Abuso Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Política Nacional para Inclusão 
Social da População em Situação de Rua. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE. Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho social para com famílias; 
seus membros e indivíduos. Guia do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. Guia do 
CREAS – Centro de Referência de Atendimento Especializado de Assistência Social e instruções 
operacionais do Programa Bolsa Família. 
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FISIOTERAPEUTA 
 

ATRIBUIÇÕES 
Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia. Habilitam 
pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam 
baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolve programas de 
prevenção. Promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas; 
administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas. 
 
PORTUGUÊS  
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de Texto, conhecimento da norma 
culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia Oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação. 
Regência nominal e verbal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceito e classificação de fisiatria. Avaliação do paciente. Semiologia fisiátrica. Testes musculares e 
gonometria. Fisiologia do exercício. Técnicas especiais de reeducação motora: Bobath, Kabat. 
Cinesioterapia: ativa, passiva, manipulações. Eletroterapia de baixa frequência: corrente galvânica, 
farádica, dinâmica, lontoforese, estimulação elétrica. Ultrassom. Termoterapia condutiva, radiante, 
conversiva, crioterapia; Infra vermelho. Hidroterapia, hidrotermoterapia. Trações. Atividade de vida 
diária: postura no leito, transferências, treino para independência funcional. Reabilitação profissional. 
Marcha normal e patológica. Meios auxiliares da marcha. Orteses, colarinhos cervicais, coletes 
ortopédicos. Próteses de MMI e MMSS. Prescrição em Fisiatria. Reabilitação dos amputados. 
Reabilitação nos traumas do esporte não cirúrgicos e cirúrgicos. Reabilitação nas fraturas e grandes 
traumatismos. Reabilitação em ortopedia. Reabilitação em neurologia: Processos neurológicos 
motores periféricos, acidentes vasculares cerebrais, miopatias, amiotrofias espinais, traumatismos 
crânio encefálicos, traumatismos raquimedulares, esclerose múltipla e outros processos 
degenerativos meningomielocele, Parkinson e outras afecções do sistema extra piramidal, paralisia 
cerebral. Reabilitação nas artrites e artroses. Reabilitação nos reumatismos extra articulares. 
Reabilitação nas patologias não cirúrgicas da coluna vertebral. Escaras de decúbito: etiologia, 
prevenção e tratamento. Reabilitação em moléstias pulmonares fisiologia e patologia, exercícios 
respiratórios, drenagem postural, reabilitação cardiopulmonar. Reabilitação cardíaca: princípios 
básicos. Reabilitação nas moléstias vasculares periféricas. Organização de um centro de reabilitação. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
ATRIBUIÇÕES 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e o bem estar do paciente. 
 
POLÍTICA DE SAÚDE  
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural  e prevenção de doenças. Reforma sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas  
de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; 
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e 
pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de 
dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: 



avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças 
pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do 
sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do 
paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doença glomerular; vascular renal; 
insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastrointestinais: 
avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas  das doenças gastrointestinais; doenças 
do esôfago; do estômago e do duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato 
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial 
do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas complicações; 
doenças da vesícula biliar e trato biliar, neoplasias do fígado; doenças infiltrativas e vascular. 
Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e 
tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo: 
obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lipides. Doenças 
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças 
Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença 
reumática; artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do 
anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoartrites; gota e desordens do tecido mole não 
articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e 
distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente 
neurológico; desordens da consciência; demência e distúrbios de memória; doenças 
cerebrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; 
diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 
Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente em choque; 
imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; 
diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas: 
controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas; diagnóstico 
e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias digestivas; 
anestesia para realização de suturas e drenagem de abscessos. Principais Problemas Médicos 
relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do 
Câncer. Exame Periódico de Saúde. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
 
ATRIBUIÇÕES 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e o bem estar do paciente. 
 
POLÍTICA DE SAÚDE 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural  e prevenção de doenças. Reforma sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas  
de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia dos órgãos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho 
genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica 
e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Citogenética. Dismenorreia Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos 
genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. 
Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. 
Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. 
Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. 
Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. 
Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorreias estados hiperandrogênicos. Estados 
hiperprolactinícos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. 



Ovulação. Fertilização. Transporte ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema 
Aminótico Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do 
ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, 
diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto 
pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. 
Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e 
anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. 
Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença 
hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. 
Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-
ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e 
desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnósticos e terapêutica das 
patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de 
membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. 


