
ANEXO IV 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO 
 

PSICÓLOGO  

Modelos psicológicos; Teorias e Técnicas psicológicas; Psicologia do 
Desenvolvimento ( 1º ano de vida ); Escolas e correntes psicológicas; Drogas, 
adições e toxicomania; a pulsão e sua perversão; Histeria: teoria e clínica 
psicanalítica; as causas da histeria, sexualidade e fantasias histéricas; as diferenças 
entre as fantasias histérica, obsessiva e fóbica.; Tratamento psicanalítico da histeria 
e o término da análise; Conceitos sobre: inconsciente, fantasia, gozo e o corpo; 
Psicologia infantil: desenvolvimento, estruturação familiar, relações sociais e 
educacionais, agressividade, crises da infância e a criança e o jogo; Inteligência 
emocional; Saúde Mental na Instituição Pública  

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Código de Ética de Medicina. Gastroenterocolites agudas infecciosas epidemiologia; 
manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e 
profilaxia. Desidratação na síndrome diarreica, epidemiologia; manifestações 
clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. 
Hidratação parenteral, composição das soluções eletrolíticas síndromes abdominais 
agudas na criança; no recém-nascido; no lactente. Epidemiologia; manifestações 
clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. 
Traumatismo abdominal epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico 
específico; diagnóstico diferencial; tratamento. Obstrução intestinal na criança, 
epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico 
diferencial; tratamento e profilaxia. Infecções das vias aéreas superiores; 
pneumonias e broncopneumonias, epidemiologia; manifestações clínicas; 
diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Insuficiência 
respiratória epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; 
diagnóstico diferencial; tratamento. Asma brônquica, estado de mal asmático, 
epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico 
diferencial; tratamento e profilaxia. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos 
básicos; regulamentação do atendimento médico, direitos e responsabilidades do 
médico. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Anticoncepção; 
Infecções em ginecologia e infecções sexualmente transmissíveis; Distopias genitais; 
Incontinencia urinária feminina; Endocrinologia Ginecologia: Alterações do ciclo 
Menstrual e sangramento uterino anormal; Climatério; Esterilidade e Infertilidade 
Conjugal; Mastologia: Mastopatias Tumorais e não tumorais. Propedêutica em 
Ontologia Ginecológica. Citopatologia em Ginecologia. Patologias Tumorais Benignas 
e Malignas do corpo uterino. Patologias tumorais benignas e malignas da vulva e da 
vagina; Patologias benignas e malignas do colo uterino. Patologias tumorais benigna 
e maligna dos anexos uterinos; Consulta em ginecologia – exame clínico, aspectos 
éticos e de promoção de saúde; Semiologia ginecológica.  

 
 


