PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE
NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL N.º 2/2003 – SMS, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em conjunto com a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, tendo em vista o subitem 6.1 do Edital n.º 1/2003, de 17 de novembro de 2003,
torna públicos os objetos de avaliação das provas objetivas do concurso público para provimento de vagas
em cargos de nível superior, de nível médio e de nível fundamental.
1 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
1.1 HABILIDADES
1.1.1 Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades mentais que vão além de mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de
raciocínio.
1.1.2 Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos relativos a
mais de uma área de conhecimento.
1.2 CONHECIMENTOS
1.2.1 Na prova objetiva serão avaliados, além das habilidades mentais, conhecimentos, conforme
especificação a seguir.
1.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com domínio das relações
morfossintáticas, semânticas e discursivas. 1 Tipologia textual. 2 Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. 3
Significação literal e contextual de vocábulos. 4 Processos coesivos de referência. 5 Coordenação e
subordinação. 6 Emprego das classes de palavras. 7 Estrutura, formação e representação das palavras. 8
Ortografia oficial. 9 Pontuação. 10 Concordância. 11 Regência.
CONHECIMENTOS GERAIS NA ÁREA DE SAÚDE: 1 Exercício e ética profissional. 2 Política de
saúde – SUS. 3 Política Nacional de Urgência/Emergência – SUS. 4 Biossegurança. 5 Educação em saúde.
ATUALIDADES : Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança,
artes e literatura, e suas vinculações históricas.
1.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE: 1 Ambiente de atuação do Assistente Social.
1.1 Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas
qualitativas e quantitativas. 1.2 Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos,
programas, projetos, e atividades de trabalho. 1.3 Avaliação de programas e políticas sociais. 1.4 Estratégias,
instrumentos e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem
coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe interprofissional (relacionamento
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e competências). 1.5 Trabalho social em situação de rua. 1.6 Diagnóstico. 1.7 Organização de comunidade e
movimentos sociais. 2 Estratégias de trabalho institucional. 2.1 Conceitos de Instituição. 2.2 Estrutura
brasileira de recursos sociais. 2.3 Uso de recursos institucionais e comunitários. 2.4 Redação e
correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação
social. 3 Atuação em programas de prevenção e tratamento. 3.1 Uso do álcool, tabaco e outras drogas:
questão cultural, social, e psicológica. 3.2 Doenças sexualmente transmissíveis. 3.3 Aids. 3.4 Atendimento
às vítimas. 4 Políticas Sociais. 4.1 Relação Estado/Sociedade. 4.2 Contexto atual e o neoliberalismo.
4.3 Políticas de Seguridade e Previdência Social. 4.4 Políticas de Assistência B Lei Orgânica da Assistência
Social. 4.5 Políticas de Saúde & Sistema único de Saúde (SUS) e Agências reguladoras. 4.6 Políticas
Educacionais & Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 4.7 Política Nacional do Idoso. 5 Legislação
de Serviço Social. 5.1 Níveis, áreas e limites de atuação do profissional de Serviço Social. 5.2 Ética
profissional. 6 Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente.
6.1 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 6.2 A defesa de direitos da criança e do adolescente. 6.3 O
papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. 6.4 A adoção e a guarda: normas, processos jurídico e
psicosocial, adoção à brasileira e adoção internacional. 6.5 Violência contra crianças e adolescentes e
combate à violência. 6.6 Formas de violência contra crianças e adolescentes: maus tratos, abuso sexual,
negligência e abandono. 6.7 Prostituição infanto-juvenil. 6.8 Extermínio, seqüestro e tráfico de crianças.
6.9 Exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas. 6.10 Sexo turismo. 6.11 A violência dos jovens, as
gangues. 6.12 Delinqüência infanto-juvenil: visão psicológica, cultural e sociológica. 6.13 Trajetórias
delinqüênciais e o papel da família e da Justiça. 6.14 Meninos e meninas de rua: questão econômica e social
e a questão do abandono. 6.15 Trabalho infanto-juvenil. 6.16 Novas modalidades de família: diagnóstico,
abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento. 6.17 Alternativas para a resolução de
conflitos: conciliação e mediação.
CARGO 2: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: GERAL: 1 Conceitos. 2 Materiais restauradores. 2.1
Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de vidro. 3 Instrumentais. 4 Materiais
protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos. 7 Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2
Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical,
relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8 Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero
de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas. 10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento
dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13 Restaurações em dentes posteriores com resinas
compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1 Mecanismo de ação do flúor. 15.2
Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia.
CARGO 3: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: SAÚDE COLETIVA: I PARTE GERAL. 1 Conceitos.
2 Materiais restauradores. 2.1 Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de vidro. 3
Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos. 7
Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2 Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8
Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas.
10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1
Mecanismo de ação do flúor. 15.2 Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia. II SAÚDE COLETIVA 1
Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. 2 Sistemas de abastecimento de água. 3 Qualidade da
água. 4 Tratamento de água de abastecimento. 5 Controle de poluição da água. 6 Sistemas de esgotos
sanitários. 7 Tratamento de águas residuárias. 8 Resíduos sólidos e limpeza pública. 9 Sistemas de drenagem
urbana. 10 Controle de poluição do ar.
CARGO 4: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: ENDODONTIA: I PARTE GERAL. 1 Conceitos. 2
Materiais restauradores. 2.1 Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de vidro. 3
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Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos. 7
Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2 Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8
Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas.
10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1
Mecanismo de ação do flúor. 15.2 Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia. II ENDODONTIA. 1
Princípios básicos do tratamento endodôntico. 2 Cirurgia de acesso. 3 Odontometria. 4 Esvaziamento do
canal radicular. 4.1 Pulpectomia. 4.2 Pulpotomia. 5 Soluções irrigadoras. 5.1 Propriedades. 5.2 Importância.
5.3 Técnica. 5.4 Substâncias mais utilizadas. 6 Substâncias químicas auxiliares. 7 Materiais seladores e
obturadores. 8 Complexo dentina-polpa. 9 Diagnóstico das pulpopatias. 10 Diagnóstico das periapicopatias.
11 Preparo químico-cirúrgico. 11.1 Técnicas de instrumentação. 11.2 Limite apical. 12 Emergências em
endodontia. 13 Medicação intra-canal. 14 Uso do hidróxido de cálcio (CaOH) em odontologia 15. Obturação
dos canais radiculares. 15.1 Técnicas. 15.2 Limite da obturação. 16 Farmacologia aplicada. 17 Controle
clínico e radiográfico. 18 Reparação. 19 Clareamento dental. 20 Cirurgia parendodôntica. 21 Traumatismos
dentários. 22 Anatomia da cavidade pulpar e periápice. 22.1 Características gerais. 23 Falhas e incidentes no
tratamento endodôntico. 24 Microbiota dos canais radiculares. 25 Lesões endopério. 25.1 Etiopatogenia.
25.2 Diagnóstico diferencial. 25.3 Tratamento. 26 Diagnóstico de doenças periodontais. 26.1 Placa dentária.
26.2 Gengivite. 26.3 Exame clínico periodontal. 26.4 Sondagem de bolsa periodontal. 26.5 Controle
mecânicao da placa dentária. 26.6 Controle químico da placa dentária. 26.7 Doença periodontal avançada.
26.8 Diagnóstico, etiopatogenia e tratamento. 27 Urgência em odontologia. 27.1 Pronto atendimento. 27.2
Atendimento de pacientes com alterações sistêmicas com repercussão na cavidade bucal.
CARGO 5: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: ODONTOPEDIATRIA: I PARTE GERAL. 1
Conceitos. 2 Materiais restauradores. 2.1 Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de
vidro. 3 Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos.
7 Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2 Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8
Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas.
10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1
Mecanismo de ação do flúor. 15.2 Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia. II ODONTOPEDIATRIA. 1
Crescimento e desenvolvimento craniofacial: 1.1 O complexo craniofacial. 1.2 Crescimento do crânio e da
face. 1.2.1 A maxila. 1.2.2 A mandíbula. 1.3 Odontogênese. 1.3.1 Amelogênese. 1.3.2 Dentinogênese. 1.3.3
Anomalias do desenvolvimento dentário. 1.4 Erupção dentária. 1.4.1 Mecanismos de erupção. 1.4.2
Cronologia de erupção. 1.4.3 Seqüência eruptiva. 1.4.4 Aspectos clínicos da erupção. 1.4.5 Dentes natais e
neonatais. 1.5 Rizólise dos dentes decíduos. 1.6 Características das dentições decíduas. 1.6.1 Morfologia dos
dentes decíduos. 1.6.2 Diferenças morfológicas entre dentes decíduos e permanentes. 2 Diagnóstico e plano
de tratamento em odontopediatria. 2.1 O primeiro atendimento. 2.2 O exame da criança. 2.2.1 Histórico atual
e passado do paciente. 2.2.2 Exame clínico geral e intrabucal. 2.3 Técnicas radiográficas adaptadas. 2.3.1
Técnicas intra-orais. 2.3.2 Técnicas da Clark. 2.3.3 Técnicas extra-orais. 2.4 Proteção contra as radiações.
2.5 Plano de tratamento. 3 Manejo da criança em clínica. 3.1 Desenvolvimento psicológico da criança. 3.2
Atitudes paternas e comportamento infantil. 3.2.1 Conduta profissional. 3.3 Orientação aos pais e
acompanhantes. 4 Controle da dor em odontopediatria. 4.1 Pré-medicação. 4.2 Anestesia local. 4.2.1
Complicações possíveis na anestesia local em crianças. 5 Doença periodontal na criança. 5.1 Características
clínicas da gengiva normal em crianças. 5.2 Etiologia da doença periodontal. 5.2.1 Gengivite. 5.2.2
Hiperplasia gengival. 5.2.3 Periodontite. 5.2.4 Doença periodontal e placa bacteriana. 5.2.5 Periodontite de
início precoce. 5.3 Outras alterações patológicas do periodonto. 5.3.1 Gengivite ulcerosa necrosante aguda.
5.3.2 Hiperplasia dilantínica. 5.3.3 Fibromatose gengival hereditária. 5.3.4 Gengivoestomatite herpética. 6
Cariologia. 6.1 Definição e dinâmica do processo da doença cárie dentária. 6.2 Etiologia da cárie dentária. 6.
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6.2.1 Microbiologia da cárie dentária. 6.2.2 Adesão e colonização bacteriana. 6.2.3 Especificidade
bacteriana. 6.2.4 Dieta e o processo da cárie. 6.2.5 Saliva. 6.3 Características clínicas das lesões de cárie.
6.3.1 Superfície livre. 6.3.2 Superfície proximal. 6.3.3 Superfície oclusal. 6.3.4 Lesões ativas e inativas. 7
Prevenção das doenças cárie e periodontal. 7.1 Prevalência e incidência. 7.2 Diagnóstico das doenças
periodontais. 7.2.1 Placa dentária. 7.2.2 Gengivite. 7.2.3 Exame clínico. 7.2.4 Sondagem da bolsa. 7.3
Diagnóstico de atividade da doença cárie. 7.4 Controle mecânico da placa dentária. 7.5 Controle químico da
placa bacteriana. 7.6 Controle da dieta. 7.6.1 Substitutos do açúcar. 7.7 Saliva e cárie. 7.8 Flúor e cárie. 7.8.1
Flúor sistêmico. 7.8.2 Flúor tópico. 7.8.3 Toxicologia do flúor. 7.9 Selantes. 8 Tratamento restaurador em
crianças. 8.1 Dentística restauradora em dentição decídua. 8.2 Preparos cavitários em dentes decíduos. 8.3
Cimento de ionômero de vidro. 8.3.1 Propriedades e aplicações. 8.4 Restaurações em resina composta em
dentes decíduos. 8.4.1 Propriedades das resinas. 8.4.2 Sistemas adesivos e suas aplicações. 8.5 Restaurações
em amálgama de prata em dentes decíduos. 8.6 Manutenção ou substituição de restaurações B critérios. 9
Tratamento endodôntico em odontopediatria. 9.1 Condições pulpares dos dentes decíduos. 9.2 Diagnóstico
clínico e radiográfico. 9.3 Proteção pulpar direta. 9.4 Pulpotomia. 9.4.1 Pulpotomia com hidróxido de cálcio.
9.4.2 Pulpotomia com formocresol. 9.5 Pulpectomia. 10 Cirurgia em odontopediatria. 10.1 Exodontia de
decíduos. 10.1.1 Indicações, contra- indicações. 10.1.2 Instrumental e técnica. 10.1.3 Complicações pósoperatórias. 10.2 Cistos de erupção. 10.3 Ulectomia. 10.4 Frenectomia labial. 10.5 Frenectomia lingual. 10.6
Biópsias. 11 Hábitos bucais indesejáveis. 11.1 Etiologia dos hábitos bucais. 11.2 Hábitos bucais e
anormalidades de oclusão. 11.3 Tratamento. 12 Desenvolvimento da oclusão. 12.1 Má oclusão na dentição
decídua. 12.2 Influência da função no desenvolvimento da oclusão. 12.3 Dentição decídua e mista. 12.4
Mineralização e erupção dos dentes permanentes. 12.5 Desenvolvimento da oclusão.12.6 A oclusão dos
primeiros molares permanentes. 12.7 A erupção dos incisivos permanentes. 12.8 Modificações dimensionais
na transição da dentição decídua para a permanente. 13 Procedimentos protéticos em odontopediatria. 13.1
Prótese parcial removível – técnica. 13.2 Prótese total – técnica. 14 Urgência em odontologia. 14.1 Pronto
atendimento. 14.2 Atendimento de pacientes com alterações sistêmicas com repercussão na cavidade bucal.
CARGO 6: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: PERIODONTIA: I PARTE GERAL. 1 Conceitos. 2
Materiais restauradores. 2.1 Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de vidro. 3
Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos. 7
Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2 Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8
Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas.
10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1
Mecanismo de ação do flúor. 15.2 Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia. II PERIODONTIA. 1
Anatomia histologia e fisiologia do periodonto. 2 Epidemiologia da doença periodontal. 3 Placa dental e
cálculo dental. 4 Microbiologia da doença periodontal associada à placa. 5 Patogenia da doença periodontal
associada à placa. 6 Classificação e tratamento das formas de doença periodontal. 7 Inter-relação entre
periodontia e endodontia. 8 Inter-relação periodontia/prótese. 9 Exame de pacientes com doença periodontal.
10 Médotos de controle de placa. 11 Raspagem em periodontia. 12 Afiação de instrumentos em periodontia.
13 Antimicrobianos e outros agentes quimioterápicos no tratamento periodontal. 14 Princípios gerais de
cirurgia periodontal. 15 Técnicas da gengivectomia/gengivoplastia. 16 Técnicas de cirurgia a retalho. 17
Cirurgia óssea ressectiva. 18 Cirurgia óssea reconstrutiva.
CARGO 7: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: PROTESISTA: I PARTE GERAL. 1 Conceitos. 2
Materiais restauradores. 2.1 Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de vidro. 3
Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos. 7
Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2 Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8
Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas.
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10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1
Mecanismo de ação do flúor. 15.2 Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia. II PRÓTESE. 1 Patologia
bucal. 2 Prótese total, fixa e removível. 3 Articulares e arcofaciais. 4 Radiografias intra e extra orais. 5
Cirurgias com finalidade protética. 6 Materiais dentários. 7 Anestesiologia. 8 Tratamento endodôntico com
finalidade protética. 9 Próteses sobre implantes. 10 Interrelação prótese e periodontia. 11 Ajuste oclusal. 12
Escultura progressiva. 13 Ética e legislação odontológica.
CARGO 8: CIRURGIÃO DENTISTA – ÁREA: BUCO MAXILO FACIAL: I PARTE GERAL. 1
Conceitos. 2 Materiais restauradores. 2.1 Amálgama. 2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de
vidro. 3 Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5 Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos.
7 Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2 Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8
Restaurações preventivas. 8.1 Selantes. 8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas. 9 Facetas estéticas.
10 Prótese adesiva: direta e indireta. 11 Clareamento dental. 12 Inter-relação dentística/periodontia. 13
Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações em amálgama. 15 Flúor: 15.1
Mecanismo de ação do flúor. 15.2 Farmacocinética do flúor. 15.3 Toxicologia. II BUCO MAXILO
FACIAL. 1 Física das radiações. 2 Natureza e produção dos raios X 3. Aparelhos e tubos. 4 Constituição e
funcionamento. 5 Formação da imagem radiográfica. 6 Filmes radiográficos. 7 Câmara escura – métodos de
processamento. 8 Técnicas radiográfias intra-bucais: 8.1 Técnica periapical (bissetriz e paralelismo); 8.2
Técnica interproximal; 8.3 Técnica oclusal. 9 Efeitos biológicos das radiações ionizantes: 9.1 Higiene das
radiações. 10 Métodos de localização. 11 Anatomia radiográfica dentomaxilomandibular. 12 Anatomia
radiográfica crânio- facial. 13 Técnicas radiográficas extrabucais; 13.1 Panorâmica; 13.2 Telerradiografia;
13.3 Lateral da face; 13;4 ATM. 14 Estudo das anomalias dentais: 14.1 Lesões do órgão dentário. 15
Aterações regressivas da dentição. 16. Radiologia aplicada ao diagnóstico da cárie. 17 Estudo radiográfico
das periapicopatias e periodojntopatias. 18 Estudo radiográfico dos cistos e tumores odontogênicos e nãoodontogênicos.
CARGO 9: ENFERMEIRO – ÁREA: AMBULATÓRIO
CARGO 10: ENFERMEIRO – ÁREA: EMERGÊNCIA
CARGO 12: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA: 1 Fundamentos e exercício da
enfermagem: 1.1 Lei do exercício profissional e código de ética. 1.2 Epidemiologia e enfermagem. 1.3
Estatística e enfermagem. 1.4 Teorias em enfermagem. 1.5 Concepções teórico-práticas da assistência de
enfermagem. 2. Administração dos serviços de enfermagem. 2.1 Políticas públicas em saúde e sua evolução
histórica. 2.2 Lei orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988. 2.3 Processo social de mudança das
práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. 2.4 Administração de materiais e enfermagem. 2.5 Normas,
rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. 2.6 Teorias administrativas e enfermagem. 2.7
Organização dos serviços de enfermagem. 2.8 Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. 2.9
Planejamento na administração e na assistência de enfermagem em nível ambulatorial. 2.10 Enfermagem e
recursos humanos - recrutamento e seleção. 2.11 Enfermagem em equipe B dimensionamento dos recursos
humanos. 2.12 Tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. 2.13 Enfermagem na
auditoria dos serviços e da assistência. 3 Administração do processo de cuidar em enfermagem: 3.1 Normas
do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da
criança, programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase,
programa de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. 4 Planejamento da
assistênc ia de enfermagem: 5 Consulta de enfermagem. 6 Medidas de higiene e de segurança nos serviços de
enfermagem e para o trabalhador. 7 Participação do enfermeiro na CIPA. 8 Emergências clínico-cirúrgicas e
a assistência de enfermagem. 9 Primeiros socorros na empresa. 10 Assistência integral por meio do trabalho
em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. 11 Planejamento de ensino com vistas ao
auto-cuidado: promoção e prevenção da saúde. 12 Noções de toxicologia. 13 Legislação de segurança e
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medicina do trabalho – normas regulamentadoras.
CARGO 11: ENFERMEIRO – ÁREA: SAÚDE COLETIVA: 1 Noções de saúde pública, epidemiologia
e saneamento. 2 Sistemas de abastecimento de água. 3 Qualidade da água. 4 Tratamento de água de
abastecimento. 5 Controle de poluição da água. 6 Sistemas de esgotos sanitários. 7 Tratamento de águas
residuárias. 8 Resíduos sólidos e limpeza pública. 9 Sistemas de drenagem urbana. 10 Controle de poluição
do ar.
CARGO 13: FARMACÊUTICO: 1 Noções de química orgânica. 1.1 Compostos nitrogenados. 1.2
Alcanos, alquenos, alquinos, compostos aromáticos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres,
aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados e compostos nitrogenados: nomenclatura,
propriedades e reações. 2 Farmacologia geral. 2.1 Subdivisão de farmacologia. 2.2 Classificação das formas
farmacêuticas. 2.3 Classificação das drogas. 3 Bases fisiológicas da farmacologia. 3.1 Medidores químicos.
3.2 Evolução do conceito de mediação química. 3.3 Receptores farmacológicos. 3.4 Receptores pré e póssinápticos. 3.5 Interação droga-receptor. 3.6 Mensageiro secundário. 4 Métodos fisiológicos aplicados à
farmacologia. 4.1 Ensaios biológicos. 4.2 Estudo in vitro e in vivo. 4.3 Líquidos nutridores. 5 Métodos
estatísticos aplicados à farmacologia. 5.1 Padronização biológica. 5.2 Comparação entre médias. 5.3 Teste
de “T” de “Student’s”. 5.4 Análise de variância. 5.5 Correlação linear. 6 Farmacocinética. 6.1 Vias de
administração de drogas. 6.2 Absorção. 6.3 Biodisponibilidade. 6.4 Meia- vida das drogas. 6.5 Distribuição.
6.6 Biotransformações. 6.7 Excreção. 7 Farmacodinâmica. 7.1 Mecanismos de ação de drogas. 7.2 Interação
droga-receptor. 7.3 Relação dose-efeito. 7.4 Sinergismo. 7.5 Tipos de antagonismo. 7.6 Eficácia e potência
de uma droga. 7.7 Dose-efetiva (ED50). 7.8 Dose- letal (LD50). 7.9 Índice terapêutico. 8 Farmacologia dos
sistemas – Drogas que atuam em nível de sinapses periféricas e junções neuromusculares. 8.1 Agonistas
colinérgicos. 8.2 Agentes anticolinestrásicos. 8.3 Agentes antimuscarínicos. 8.4 Aminas simpaticominéticas.
8.5 Antiadrenérgicos e bloqueadores alfa e beta aldrenérgicos. 8.6 Estimulantes e bloqueadores
ganglionares. 8.7 Bloqueadores neuromusculares (curares). 8.8 Anestésicos locais. 9 Drogas que atuam em
nível de sistema nervoso central. 9.1 Hipnóticos e sedativos. 9.2 Álcoois alifáticos. 9.3 Anestésicos gerais.
9.4 Estimulantes do sistema nervoso central. 9.5 Neurolépticos. 9.6 Ansiolíticos. 9.7 Antidepressivos. 9.8
Opiáceos. 9.9 Alucinógenos. 9.10 Tolerância, vício, dependência e abuso de drogas. 10 Autacóides. 10.1
Histamina e análogos. 10.2 Serotonima. 10.3 Prostaglandinas. 10.4 Bradicina e angiotensina. 10.5 Drogas
relacionadas com o tema autacóides: anti- histamínicos, costicosteróides e analgésicos nãoesteroidais. 11
Drogas com ação cardiovascular. 11.1 Cardiotônicos. 11.2 Antiarrítmicos. 11.3 Antiangionosos. 12 Drogas
que afetam a função renal. 12.1 Diuréticos. 12.2 Hormônio antidiurético. 12.3 Inibidores do transporte
tubular. 13 Drogas que afetam a motilidade uterina. 13.1 Ocitócicos. 13.2 Prostaglandinas. 13.3 Alcalóides
do esporão de centeio. 14 Drogas que afetam a função respiratória. 14.1 Broncoconstritores. 14.2
Broncodilatadores. 14.3 Antialérgicos. 14.4 Descongestionantes nasais. 14.5 Estimulantes respiratórios. 15
Drogas que afetam as funções neuro endócrinas. 15.1 Estrogênios e progestógenos. 15.2 Androgênios. 15.3
Indutores de ovulação. 15.4 Anovulatórios. 16 Antibióticos e quimioterápicos. 16.1 Penicilinas. 16.2
Cefalosporinas. 16.3 Antibióticos aminoglicosídicos. 16.4 Tetracidinas e cloranfenicol. 16.5 Sulfas. 16.6
Antineoplásticos. 16.7 Anti- helmínticos. 16.8 Anti-sépticos e desinfetantes. 17 Farmacognosia. 17.1
Princípios vegetais. 17.2 Obtenção de princípios vegetais: tisana, infusão, decocção, maceração etc. 17.3
Estabilização e leofilisação. 17.4 Métodos gerais de reconhecimento e caracterização de princípios vegetais.
17.5 Essências vegetais. 17.6 Resinas vegetais. 17.7 Óleos vegetais. 17.8 Glicosídeos tiociânicos. 17.9
Glicosídeos fenolgenéticos. 17.10 Glicosídeos esteroídeos. 17.11 Glicosídeos fravonóides. 17.12 Alcalóides.
17.13 Saponinas. 17.14 Taninos. 17.15 Propriedades farmacodinâmicas dos princípios extraídos de
espécimes vegetais.
CARGO 14: FISIOTERAPEUTA: 1 Anatomia geral. 1.1 Osteologia. 1.2 Miologia. 1.3 Articulações. 2
Neuroanatomia. 2.1 Anatomia do tronco encefálico. 2.2 Anatomia do telencéfalo. 2.3 Anatomia da medula
espinhal. 2.4 Vascularização do SNC. 3 Cinesiologia. 3.1 Fisiologia e neurofisiologia muscular. 3.2
6

Estrutura do músculo esquelético. 3.3 Excitação do nervo e das fibras musculares esqueléticas. 3.4 Fontes de
energia para contração muscular. 3.5 Tipos de fibras musculares. 3.6 Unidade motora. 3.7 Fibras nervosas.
3.8 Receptores tendinosos, musculares e articulares. 3.9 Controle motor - componentes segmentares e supra
segmentares. 3.10 Tipo de contração muscular. 4 Avaliação fisioterápica. 4.1 Exame de membros superiores,
inferiores e coluna vertebral. 4.2 Exame da marcha. 4.3 Teste muscular. 4.4 Exame sensitivo - motor e
reflexos. 5 Patologias ortopédicas. 5.1 Patologias ósseas gerais. 5.2 Raquitismo. 5.3 Enfermidade Paget. 5.4
Osteoporose. 5.5 Osteomalácea. 5.6 Artroses. 5.7 Infecções piógenas: agudas e crônicas. 5.8 Tuberculose
óssea e articular. 5.9 Lesões traumá ticas de membros superiores, inferiores, coluna vertebral, nervos
periféricos e ligamentares. 6 Patologias reumáticas. 6.1 Artrite reumatóide. 6.2 Espondilite anquilosante. 6.3
Enfermidades parareumáticas. 7 Patologias neurológicas. 7.1 Patologias neurológicas dos nervos periféricos.
7.2 Patologias traumáticas e degenerativas da medula espinhal. 7.3 Síndromes parquisonianas. 7.4 Acidentes
vasculares cerebrais. 7.5 Traumatismo craneano. 7.6 Patologias musculares. 8 Reabilitação em hemofilia. 9
Reabilitação do amputado. 10 Próteses e órteses. 11 Eletroterapia. 12 Termoterapia. 13 Hidroterapia. 14
Radiações.
CARGO 15: FONOAUDIÓLOGO: 1 Linguagem. 1.1 Anatomofisiologia da linguagem; aquisição e
desenvolvimento; afasias, disfemias; atrasos de linguagem; paralisia cerebral; distúrbios da leitura, escrita e
cálculos. 1.2 Lingüística e fonética aplicada à fonoaudiologia; neurologia aplicada (síndromes). 2
Motricidade oral. 2.1 Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático: respiração, mastigação, deglutição,
fala. 2.2 Avaliação e terapia dos distúrbios da motricidade oral, câncer de cabeça e pescoço, desordem da
articulação têmporo-mandibular, fissuras lábio-palatinas, disfagias, doenças neuromusculares, avaliação,
diagnóstico, prognóstico, tratamento fonoaudiólogo. 3 Voz. 3.1 Anatomia e fisiologia da laringe. 3.2
Patologia laríngea: conceituação, classificação e etiologia. 3.3 Avaliação, diagnóstico e tratamento
fonoaudiólogo. 4 Audiologia. 4.1 Anatomofisiologia do sistema auditivo e do sistema vestibular. 4.2
Audiologia clínica: via aérea, via óssea, índice de reconhecimento de fala (IRF), limiar de reconhecimento
de fala (LRF), testes acumétricos. 4.3 Mascaramento: na via aérea, na via óssea, na logoaudiometria. 4.4
Timpanometria: princípios básicos e aplicações clínicas, imitância acústica, reflexo acústico, anatomia e
fisiologia do reflexo acústico, pesquisa do reflexo acústico. 4.5 Emissões otoacústicas: conceito, princípios
básicos, aplicações clínicas. 4.6 Avaliação audiológica infantil: métodos de avaliação e técnicas fisiológicas.
4.7 Triagem auditiva neonatal: perspectiva epidemiológica sobre a identificação precoce da deficiência
auditiva, princípios da triagem, técnicas alternativas da triagem, prevalência do distúrbio e desempenho da
triagem. 4.8 Programas de prevenção da perda auditiva ocupacional. 4.9 Próteses auditivas. 4.10
Eletrofisiologia da audição: audiometria de tronco encefálico e eletrococleografia. 4.11 Otoneurologia:
avaliação otoneurológica, vecto-eletronistagmografia e reabilitação vestibula r.
CARGO 16: MÉDICO – ÁREA: SAÚDE DA FAMÍLIA: 1 Cuidados gerais com o paciente em medicina
interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca,
miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma brônquica e doença
pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar
intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas.
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CARGO 17: MÉDICO – ÁREA: ACUPUNTURA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II ACUPUNTURA. 1 Anatomia. 2 Filosofia oriental. 3 Semiologia. 4 Patologia. 5 Fisiologia. 6
Fitoterapia/ dietética. 7 Acupuntura auricular. 8 Neurofisiologia. 9 Ambulatório. 10 Microsistemas. 11
Etiopatogenia. 12 Acupuntura e psicologia. 13 Legislação, ética e higiene em acupuntura.
CARGO 18: MÉDICO – ÁREA: ALERGIA/IMUNOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais
com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II ALERGIA/ IMUNOLOGIA. 1 Alergia e imunologia
básica. 1.1Mecanismos imunes (antígenos, complexo maior de histocompatibilidade, imunogenética,
imunoglobulinas, receptores de célula T, interação ligante-receptor, sistema cinina/complemento, imunidade
inata). 1.2 Anatomia e elementos celulares do sistema imune. 1.3 Imunimodulação: estrutura funcional das
citocinas e mecanismos de ação, mediadores inflamatórios, imunomoduladores ( drogas, anticorpos,
moléculas recombinantes). 1.4 Resposta imune: mediada por IGE, IGA, IGM, complexo imune, por células
e outras (Natural Killer). 1.5 Imunidade de mucosa (específica e não-específica). 1.6 Imunologia dos
transplantes. 1.7 Imunologia tumoral. 1.8 Imunorregulação (tolerância, interação célula-célula, rede
idiotípica apoptose). 2. Alergia e imunologia clínica. 2.1 Doenças alérgicas. 2.1.1 Trato respiratório superior.
2.1.2 Rinite, sinusite, polipose nasal e otite perosa bacteriana), disordens laríngeas. 2.1.3 Testes cutâneos,
citometria nasal, raio- x de seios da face, tomografia computadorizada, ressnância magnética). 2.1.4 Doenças
oculares (conjuntivites alérgicas). 2.1.5 Doenças dermatológicas (urticária, angiodema, dermatite atópica,
urticária pigmentosa, erupção cutânea por drogas, eritema multiforme, eritema nodoso e outras disordens
imunológicas. 2.1.6 Trato respiratório inferior (asma, aspergiloso broncopulmonar alérgica, pneumonia de
hipersensitividade, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, síndrome do cílio imóvel,
sarcaidoso). 2.1.7 Reações adversas a inge stantes (alergia alimentar, intolerância alimentar, sensibilidade
secundária ao glúteo, reações, outras adversas a alimentos. 2.1.8 Anafilaxia. 2.1.9 Alergia a picada de inseto.
3 Imunodeficiências primárias e adquiridas (HIV). 3.1 Desordens imunorregulatórias (Lupus eritematoso
sistêmico, vasculitos, transplate e reação enxerto-hospedeiro, imunomodulação.
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CARGO 19: MÉDICO – ÁREA: ANGIOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II ANGIOLOGIA. 1 Morfologia vascular. 2 Fisiologia vascular. 3 Propedêutica vascular. 4
Métodos complementares não invasivos. 5 Farmacologia vascular. 6 Métodos cir úrgicos em angiologia. 7
Radiologia vascular. 8 Afecções reumatológicas correlatas. 9 Afecções dermatológicas correlatas. 10
Arteriologia. 11 Flebo-linfologia.
CARGO 20: MÉDICO – ÁREA: ANESTESIOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II ANESTESIOLOGIA. 1 Física e anestesia. 2 Fármaco-cinética e fármaco-dinâmica da anestesia
inalatória. 3 Farmacologia dos anestésicos locais. 4 Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios. 5
Ventilação artificial. 6 Anestesia em pediatria. 7 Anestesia em urgências. 8 Anestesia em obstetrícia e
ginecologia. 9 Anestesia em neurocirurgia. 10 Anestesia em cirurgia pulmonar e cardio- vascular. 11 Parada
cardíaca e reanimação. 12 Monotorização em anestesia. 13 Sistema nervoso autônomo. 14 Complicação da
anestesia. 15 Raquianestesia. 16 Anestesia peridural.
CARGO 21: MÉDICO – ÁREA: CARDIOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II CARDIOLOGIA. 1 Métodos diagnósticos em cardiologia clínica: 1.1 Indicações e interpretação
crítica. 1.2 Eletrocardiografia convencional. 1.3 Eletrocardiografia dinâmica (Holter). 1.4 Eletrocardiografia
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de esforço (cicloergometria). 1.5 Ecocardiografia uni e bidimensional. 1.6 Ecodopplercardiografia. 1.7
Cateterismo cardíaco - estudo hemodinâmico. 1.8 Cardiologia nuclear. 1.9 Insuficiência cardiovascular etiofisiopatologia, manifestações clínicas e princípios terapêuticos.1.10 Síncope. 1.11 Síndrome de StockesAdams. 1.12 Choque circulatório - hipovolêmico, cardiogênico, vasogênico. 1.13 Insuficiência cardíaca.
1.14 Aterosclerose - etiofisiopatogênese e principais conseqüências cardiovasculares. 1.15 Fatores de risco
para doença cardiovascular aterosclerótica - importância e significado epidemiológico, abordagem
preventiva. 1.16 Arritmias - classificações, etiologia, fatores predisponentes, manifestações clínicas,
diagnóstico eletrocardiográfico e tratamento. 1.17 Hipertensão arterial sistêmica - epidemiologia. 1.18
Hipertensão arterial primária e secundária - bases fisiopatológicas, manifestações clínicas, estabelecimento
diagnóstico de certeza, avaliação laboratorial complementar básica e avançada. 1.19 Doença hipertensiva:
complicações cardiovasculares, renais e cerebrais. 1.20 Cardiopatia hipertensiva - reconhecimento clínico,
terapêutica anti-hipertensiva não-medicamentosa e medicamentosa. 1.21 Drogas anti- hipertensivas:
classificação, efeitos e indicações. 1.22 Valvopatias adquiridas: valvopatia reumática (cardiopatia
reumática). 1.23 Doença reumática: epidemiolo gia, etiofisiopatogênese, manifestações clínicas e
laboratoriais. 1.24 Cardite reumática aguda. 1.25 Lesões mitral, aórtica e tricúspide crônicas: alterações
fisiopatológicas, manifestações clínicas e diagnóstico, complicações, controle clínico. 1.26 Profilaxia da
doença reumática, indicações para correção cirúrgica. 1.27 Endocardite infecciosa: agentes etiológicos,
diagnóstico clínico e laboratorial, complicações, tratamento, condições predisponentes e profilaxia. 1.28
Prolapso valvar mitral: hipóteses etiofisiopatogênicas, importância clínica, manifestações clínicas e
diagnóstico, abordagem terapêutica. 1.29 Coronariopatia aterosclerótica: epidemiologia e fisiopatogênese,
formas de expressão clínica. 1.30 Insuficiência coronariana aguda: infarto do miocárdio, fisiopatologia,
manifestações clínicas, laboratoriais e eletrocardiográficas, diagnóstico, complicações, indicações para
cinecoronariografia, tratamento clínico e profilático, grupos de drogas. 1.31 Trombólise e angioplastia,
indicações, restrições e evolução clínica, agentes trombolíticos, abordagem cirúrgica, indicações, restrições e
evolução clínica. 1.32 Reabilitação cardiovascular. 1.33 Insuficiência coronariana crônica: síndromes
anginosas, fisiopatologia, manifestações clínicas e eletrocardiográficas, diagnóstico diferencial das
diferentes síndromes anginosas (angina estável, angina instável e angina vasoespástica); avaliação
complementar: testes funcionais, indicações e interpretação crítica, indicações para cinecoronariografia,
tratamento clínico e profilático, grupos de drogas. 1.34 Controle dos fatores de risco. 1.35 Angioplastia e
cirurgia: indicações, restrições e evolução clínica. 1.36 Cardiopatias congênitas: fisiopatologia,
manifestações clínicas e abordagem diagnóstica das modalidades acianóticas (valvares e shunts) e cianóticas
mais comuns. 1.37 Síndrome de Eisenmenger: controle clínico, indicações para o tratamento cirúrgico. 1.38
Cardiomiopatias: cardiomiopatias primárias, classificação fisiopatológica, fisiopatologia, manifestações
clínicas e complementares e diagnóstico diferencial com outras cardiopatias, das diferentes modalidades
fisiopatológicas; estabelecimento do diagnóstico, controle clínico. 1.39 Cardiomiopatias secundárias,
classificação etiofisiopatogênica, agentes etiológicos, fisiopatologia, manifestações clínicas complementares
e laboratoriais das condições mais comuns (particularmente, as cardiomiopatias chagásicas, alcoólicas,
isquêmicas e diabéticas); estabelecimento do diagnóstico, complicações, controle clínico. 1.40 Miocardites e
pericardites. 1.41 Miocardites agudas: agentes e fatores etiológicos, manifestações clínicas e diagnóstico,
tratamento. 1.42 Pericardites agudas: agentes e fatores etiológicos, manifestações clínicas e diagnóstico;
diagnóstico diferencial com outras condições expressas por dor precordial, tratamento. 1.43 Pericardite
constritiva: etiologia, expressão clínica, abordagem diagnóstica, conduta terapêutica. 1.44 Aortopatias:
luética e aterosclerótica. 1.45 Aneurisma dissecante, manifestações clínicas e diagnóstico, abordagem
terapêutica. 1.46 Alterações cardiovasculares nas doenças endócrino- metabólicas: hipertireodismo e diabetes
mellitus; manifestações clínicas e diagnóstico, tratamento. 1.47 Parada cardíaca e morte súbita;
epidemiologia e causas de morte súbita; patologia e fisiopatologia da morte súbita; tratamento da parada
cardíaca. 1.48 Hipertensão pulmonar: primária, secundária, tratamento.
CARGO 22: MÉDICO – ÁREA: CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO: I CLÍNICA MÉDICA. 1
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial,
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cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. 1 Anatomia
da cabeça e do pescoço. 2 Carcinogênese e biologia dos tumores. 3 Epidemiologia em câncer. 4 Infecções. 5
Propedêutica e exames subsidiários. 6 Noções de radioterapia. 7 Noções de quimioterapia. 8 Cuidados pré e
pós-operatórios. 9 Complicações pós-operatórias. 10 Embriologia e mal formações congênitas. 11
Reconstrução em cabeça e pescoço. 12 Diagnóstico e tratamento. 12.1 Doenças tumorais e não tumorais das
glândulas salivares. 12.2 Tumores cutâneos. 12.3 Tumores das fossas nasais. 12.4 Tumores da faringe. 12.5
Tumores do lábio e cavidade bucal. 12.6 Tumores das vias para nasais. 12.7 Tumores da laringe. 12.8
Tumores da tireóide e para tireóide. 12.9 Tumores ósseos. 12.10 Tumores dos nervos periféricos e
vasculares. 12.11 Tumores de partes moles. 12.12 Tumores orbitários. 12.13 Metástases cervicais. 12.14
Bócios. 12.15 Hiperparatireoidismo. 12.16 Esvaziamentos cervicais. 12.17 Traqueotomias. 13 Cirurgia
craniofacial oncológica.
CARGO 23: MÉDICO – ÁREA: CIRURGIA-GERAL: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II CIRURGIA GERAL. 1 Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e
metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. 2 Trauma;
politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. 3 Cicatrização das feridas e cuidados com
drenos e curativos. 4 Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. 5 Hemorragias interna
e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. 6 Noções importantes para o exercício da
Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e
obstetrícia. 7 Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. 8 Tétano; mordeduras de
animais. 9 Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. 10 Abdome agudo inflamatório,
traumático penetrante e por contusão. 11 Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo;
tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. 12
Doenças venosa, linfática e arterial periférica. 13 Esôfago e hérnias diafragmáticas. 14 Estômago, duodeno e
intestino delgado. 15 Cólon, apêndice, reto e ânus. 16 Fígado, pâncreas e baço. 17 Vesícula biliar e sistema
biliar extra-hepático. 18 Peritonites e abcessos intra-abdominais. 19 Hérnias da parede abdominal. 20 Parede
abdominal; epíploo; mesentério; retroperitônio.
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CARGO 24: MÉDICO – ÁREA: CIRURGIA PEDIÁTRICA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais
com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II CIRURGIA PEDIÁTRICA. 1 Cuidados pré, trans e
pós-operatórios da criança. 2 Metabolismo cirúrgico em pediatria. 3 Anomalias congênitas da face. 4
Anomalias congênitas do pescoço. 5 Cirurgia da tiróide na criança. 6 Torcicolo. 7 Afecções cirúrgicas da
parede torácica da criança. 8 Hérnias do diafragma. 9 Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança. 10
Malformações congênitas e problemas perinatais do trato respiratório. 11 Doenças infecciosas cirúrgicas da
criança. 12 Anomalias da região inguinal na criança. 13 Anomalias da parede abdominal na criança. 14
Trauma abdominal na criança. 15 Anomalias congênitas do trato biliar. 16 Cirurgia do pâncreas na criança.
17 Cirurgia do baço e sistema porta na criança. 18 Anomalias congênitas do estômago e duodeno. 19
Anomalias congênit as do intestino delgado. 20 Duplicações do trato digestivo. 21 Invaginação intestinal na
criança. 22 Apendicite. 23 Enterite necrosante. 24 Doença de Hirschsprung. Constipação intestinal. 25
Anomalias anorretais. 26 Infecção urinária na criança. 27 Anomalias congênitas do trato urinário superior.
28 Anomalias congênitas do trato urinário inferior. 29 Extrofia vesical. 30 Hipospádia. 31 Intersexo. 32
Anomalias congênitas neurológicas e seu tratamento cirúrgico. 33 Oncologia pediátrica. 34 Biologia
molecular aplicada à cirurgia pediátrica. 35 Hemangiomas.
CARGO 25: MÉDICO – ÁREA: CIRURGIA PLÁSTICA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com
o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II CIRURGIA PLÁSTICA. 1 Cirurgia plástica geral. 1.1 Anatomia e fisiopatologia da pele. 1.2
Transplantes de tecidos e Implantes. 1.3 Retalhos musculares: músculo-cutâneos e fasciocutâneos. 1.4
Cicatrização das fe ridas. 1.4.1 Queloides e cicatrizes hipertróficas. 1.5 Tumores cutâneos: benígnos e
malígnos. 1.6 Embriologia das malformações congênitas. 1.7 Microcirurgia: princípos gerais. 2
Queimaduras. 2.1 Conceitos e classificação. 2.2 Fisiopatologia - Resposta metabólica do queimado. 2.3
Queimado: fase aguda. 2.4 Queimado: fase crônica. 2.5 Tratamento local Técnicas e táticas cirúrgicas. 2.6
Seqüelas. 2.7 Queimaduras complexas. 2.8 Queimaduras em criança. 2.9 Queimaduras da face. 2.10
Queimaduras da mão. 3 Cabeça e pescoço. 3.1 Anatomia básica. 3.2 Tumores da cabeça e pescoço, em geral.
3.3 Reconstrução das diferentes regiões da cabeça e pescoço. 3.4 Traumatismos de partes moles. 3.5 Fraturas
de maxilares. 3.6 Fraturas dos molares e assoalho de órbita. 3.7 Fratura dos ossos nasais. 3.8 Fraturas
múltiplas e complexas da face. 3.9 Fissuras faciais e palatinas. 3.10 O preparo do paciente fissurado. 3.11
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Fissura labiais: quelioplastias. 3.12 Fissura palatina: palatoplastias. 3.13 Seqüela das quelioplastias e
palatoplastias. 3.14 Deformidades congênitas e adquiridas do pavilhão auricular: reconstrução de orelha.
3.15 Paralisia Facial. 3.16 A microcirurgia na reconstrução da cabeça e pescoço. 4 Região nasal. 4.1 O nariz
do paciente fissurado. 4.2 Rinosseptoplastias e laterorrinias. 4.3 Nariz negróide. 4.4 Tumores nasais e
rinofima. 4.5 Reconstrução parcial e total do nariz. 5 Região peri-orbitária. 5.1 A importância da cirurgia
peri-orbitária. 5.2 Noções anatômicas e funcionais. 5.3 Ptose palpebral. 5.4 Reconstrução parcial e total das
pálpebras. 5.5 Ectrópio: entrópio e lagoftalmo. 5.6 Tratamento cirúrgico das exoftalmias após tiroloxicosce.
5.7 Deformidades congênitas das pálpebras. 5.8 Reconstrução de fundos de saco conjuntivais. 6 Mão. 6.1
Anatomia funcional e cirúrgica da mão. 6.2 Propedêutica da mão. 6.3 Princípios gerais do tratamento da
mão. 6.4 Tratamento das seqüelas de traumatismo da mão. 6.5 Confratura de Dupuytren e Volkmann. 6.6
Lesões neuro-tendinosas do membro superior. 6.7 Tumores de mão: princípios básicos. 6.8 A microcirurgia
na reconstrução da mão. 7 Tronco e membros inferiores. 7.1 Anatomia cirúrgica do tronco e do membro
inferior. 7.2 Conduta nos grandes esmagamentos de membro inferior. 7.3 Úlceras de decúbito (pressão) e
úlceras neurovasculares. 7.4 Recons trução de membros inferiores. 8 Aparelho uro-genital. 8.1 Hipospádias:
epispádias e extrofia de bexiga. 8.2 Reconstrução do aparelho genital feminino. 8.3 Genética médica
aplicada a cirurgia plástica. 8.4 Reconstrução da bolsa escrotal. 8.5 Cirurgia do intersexualismo. 9 Região
mamária. 9.1 Genecomastia: amastia e polimastia. 9.2 Tumores da mama. 9.3 Deformidades da glândula
mamária. 9.4 Reconstrução imediata da mama pós- mastectomia. 9.5 Reconstrução tardia da mama pósmastectomia. 10 Região abdominal. 10.1 Reconstrução da parede abdominal. 10.2 Reconstrução de umbigo.
11 Face e pescoço. 11.1 Anatomia aplicada a ritidoplastia. 11.2 Ritidoplastia facial. 11.3 Procedimentos
ancilares. 11.4 Ritidoplastia frontal. 11.5 Ritidoplastia cervical. 11.6 “Pesling” químico. 11.7 Dermabrasão:
ritidoplastia facial. 11.8 Blefaroplastia. 11.9 Ritidoplastia secundária e ritidoplastia em homens. 11.10
Osteotomias estética da face. 11.11 Rinoplastia: princípios gerais e técnicas. 12 Lipodistrofias e
lipoaspiração. 12.1 Lipoaspiração: princípios gerais. 12.2 Lipoaspiração: evolução técnica e conceitos atuais.
12.3 Lipodistrofias superiores e inferiores. 12.4 Lipodistrofias da face, tronco e do abdome. 13 Glândula
mamária. 13.1 Ptose mamária: correção cirúrgica. 13.2 Mastoplastia de aumento. 13.3 Mastoplastia redutora.
14 Abdome. 14.1 Abdominoplastias. 14.2 Plástica umbilical. 15 Aspectos complementares da cirugia
plástica. 15.1 Cirurgia plástica na criança. 15.2 Tumores malígnos e seus problemas. 15.3 Queloides e seus
problemas. 15.4 Instalações e funcionamento de unidade de tratamento de queimados. 15.5 Seqüelas
cirúrgicas de fissuras lábio-palatinas: tratamento complementares. 15.6 Conceitos de foniatria e reabilitação
da voz. 15.7 Úlceras de pressão e problemas do paciente paraplégico. 15.8 Calvície e métodos de correção.
15.9 Expansores cutâneas. 15.10 Anestesia em cirurgia plástica. 15.11 Intersexualismo: indicações
cirúrgicas. 15.12 Cirurgias múltiplas. 15.13 Substâncias aloplásticas em ciruriga plástica: princípios básicos.
15.14 Enxerto gorduroso: princípios básicos.
CARGO 26: MÉDICO – ÁREA: CIRURGIA VASCULAR : I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais
com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II CIRURGIA VASCULAR. 1 O exame clínico do
paciente vascular. 2 Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. 3 Angiografias. 4
Insuficiência arterial crônica das extremidades. 5 Vasculites na prática angiológica. 6 Arteriopatias
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Vasomotoras. 7 Aneurismas. 8 Síndromes do desfiladeiro cervical. 9 Insuficiência vascular cerebral extracraneana. 10 Insuficiência vascular visceral. 11 Impotência sexual por vasculopatia. 12 Hipertensão
renovascular. 13 Doença tromboembólica venosa. 14 Varizes dos membros inferiores. 15 Insuficiência
venosa crônica. 16 Linfangite e erisipela. 17 Linfedemas. 18 Úlceras de perna. 19 Angiodisplasias. 20
Emergências vasculares: oclusões agudas e traumas. 21 Terapêutica anticoagulanio, fibrinolítica e
antiplaquetária. 22 Terapêutica hemorreológica.
CARGO 27: MÉDICO – ÁREA: COLOPROCTOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais
com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II COLOPROCTOLOGIA. 1 Equilíbrio hidro-eletrolítico
e ácido-básico em cirúrgia. 2 Choque. Fisiopatologia, Etiopatogenia. Diagnóstico e Tratamento. 3
Cicatrização das feridas, infecção em cirurgia. Infecção Hospitalar. Antibióticos. 4 Pré e Pós-Operatório.
Complicações cirúrgicas. Ventilação e insuficiência ventilatória. 5 Nutrição em Cirurgia. Alimentação
parenteral e enteral. 6 Transtornos hemorrágicos. Mecanismo da hemostase. Transfusão de sangue e
derivados. 7 Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus.
Vascularização e inervação. Embriologia. Fisiologia ano-retal. 8 Bases da cirurgia do intestino grosso.
Anatomia, embriologia e fisiologia. 9 Anatomia da parede ântero- lateral do abdome. Incisões abdominais.
Técnica geral das laparotomias. Cirurgia video- laparoscópica colo-retal. 10 Diagnóstico das doenças do
ânus, reto e cólon. Exame do abdome e proctológico, Colonoscopia, Exame radiológico simples e
contrastado. Tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia endo-retal. 11 Doença
hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 12
Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e classificaçãoo dos abscessos. Quadro clínico e
diagnóstico. Conduta terapêutica. 13 Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica. 14 Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica. 15 Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica. 16 Doença pilonidal sacro-coccígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 17 Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Conduta terapêutica. 18 Doenças sexualmente transmissíveis em Coloproctologia. Sindrome da
imunodeficiência adquirida. 19 Prolapso e procidência do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 20 Malformações congênitas do cólon e da região anorretal.
Classificação. Considerações embriológicas. Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. 21
lncontinência anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. 22 Abdomen agudo
em coloproctologia - Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. 23 Obstrução intestinal. Etiopatogenia e
fisiopatologia. Conduta terapêutica. 24 Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e reto.
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 25 Tumores
benignos do cólon, reto e ânus. 26 Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica.
Fundamentos, indicações e contra- indicações da quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no câncer do
cólon reto e ânus. 27 Câncer do cólon, reto e ânus. 28 Megacólon. Megacólon chagásico. Etiopatogenia e
fisiologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. 29
Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses. Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico.
14

Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 30 Doengas inflamatórias inespecíficas do cólon e do reto.
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. 31
Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico
diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. 32 Doença isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia.
Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 33 Doença diverticular do cólon.
Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.
34 Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. 35 Derivações intestinais. Indicações.
Técnicas. Complicações. 36 Alterações do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos
clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias.
CARGO 28: MÉDICO – ÁREA: DERMATOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II DERMATOLOGIA. 1 Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das
doenças de pele; dermatoses eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica,
psoriasis, ptiriasis rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo,
nodular de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring
Brock, dermatose linear por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses
ulcerosas; doenças do tecido conjuntivo; infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis,
AIDS; micoses superficiais; micoses profundas; dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias;
dermatoses metabólicas; reações de hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson,
Lyell e S. SS. SS; dermatoses congênitas e hereditárias; tumores da pele; linformas e outros processos
malígnos; terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen;
aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura; terapêutica sistêmica das
dermatoses; manifestação cutânea das doenças sistêmicas.
CARGO 29: MÉDICO – ÁREA: EMERGENCISTA ADULTO: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados
gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II EMERGÊNCIAS MÉDICAS. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
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brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratircóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 10 Exames
complementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas.
CARGO 30: MÉDICO – ÁREA: EMERGENCISTA INFANTIL: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados
gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmona res; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II EMERGÊNCIA INFANTIL. 1 Causas mais comuns e
fatores relacionados à morbi- mortalidade infantil e medidas de controle. 2 Crescimento e desenvolvimento,
avaliação e fatores que influenciam favoravelmente ou desfavoravelmente. 3 Nutrição em pediatria,
avaliação nutricional, desnutrição, desvitaminoses, amamentação, dietas de desmame. 4 Alergia alimentar,
doença celíaca, mucoviscidose. 5 Imunizações, imunobiológicos especiais. 6 Saúde escolar, monitorização
do crescimento e do desenvolvimento da criança e do adolescente, imunizações na escola, vigilância
epidemiológica, prevenção de agravos físicos e emocionais. 7 Acidentes e intoxicações. 8 Parasitoses
intestinais. 9 Anemias carenciais. 10 Meningites e encefalites - convulsões. 11 Insuficiência cardíaca
congestiva - cardiopatias congênitas. 12 Doenças respiratórias agudas. 13 Diarréia na infância. 14 Distúrbios
hidroeletrolíticos. 15 Infecções do trato urinário, nefrites e nefroses, glomerulopatias e tubulopatias,
hematúrias, nefrolitíases, insuficiência renal aguda e crônica. 16 Leucemias e linfomas, tumor de Wilms,
neuroblastoma. 17 Doenças exantemáticas, estreptocócicas e estafilocócicas. 18 AIDS na infância. 19
Tuberculose. 20 Caxumba. 21 Mononucleose infecciosa. 22 Salmoneloses e shigeloses. 23 Hepatites. 24
Artrites, doença reumática. 25 Enurese. 26 Distúrbios de comportamento da infância. 27 Leishmaniose,
malária, schistosomose. 28 Peculiaridades anatômicas e fisiológicas do recém- nascido de termo e do prétermo, problemas respiratórios do recém- nascido, problemas metabólicos do recém- nascido, icterícias do
período neonatal, infecções neonatais. 29 Terapêutica infantil, antibióticos e quimioterápicos,
antiinflamatórios hormonais e não- hormonais, diuréticos, digitálicos, anticonvulsivantes, anti- histamínicos,
antiparasitários, analgésicos e antitérmicos.
CARGO 31: MÉDICO – ÁREA: EMERGENCISTA CIRURGIÃO-GERAL: I CLÍNICA MÉDICA. 1
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5
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Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II CIRURGIA GERAL. 1 Considerações fundamentais:
pré e pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e
hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. 2 Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em
cirurgia. 3 Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. 4 Lesões por agentes físicos,
químicos e biológicos; queimaduras. 5 Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e
transfusão. 6 Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias
pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. 7 Antibioticoterapia profilática e
terapêutica; infecção hospitalar. 8 Tétano; mordeduras de animais. 9 Cirurgia de urgência; lesões viscerais
intra-abdominais. 10 Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. 11 Sistemas
orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do
pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. 12 Doenças venosa, linfática e arterial periférica. 13
Esôfago e hérnias diafragmáticas. 14 Estômago, duodeno e intestino delgado. 15 Cólon, apêndice, reto e
ânus. 16 Fígado, pâncreas e baço. 17 Vesícula biliar e sistema biliar extra- hepático. 18 Peritonites e abcessos
intra-abdominais. 19 Hérnias da parede abdominal. 20 Parede abdominal; epíploo; mesentério;
retroperitônio.
CARGO 32: MÉDICO – ÁREA: EMERGENCISTA ORTOPEDISTA: I CLÍNICA MÉDICA. 1
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS. 1 Métodos
diagnósticos: anamnese; explorações articulares, musculares, nervosas; dos vasos, radiológicas; exames
laboratoriais; exame do esqueleto; biomecânica ortopédica. 2 Métodos terapêuticos conservadores. 3
Métodos cirúrgicos: anatomia; vias de acesso; operações sobre as partes moles; operações ósseas; operações
articulares. 4 Radioterapia. 5 Quimioterapia. 6 Enfermidades metabólicas, degenerativas e inflamatórias dos
ossos e das articulações. 7 Afecções musculotendinosas e do tecido conjuntivo. 8 Infecções. 9 Tumores
benignos e malignos. 10 Enfermidades congênitas e adquiridas. 11 Enfermidades do trabalho. 12 Afecções
da coluna vertebral. 13 Traumatismos: contusões; entorses; luxações; fraturas; lesões musculares e
tendinosas; diagnóstico e tratamentos; complicações; abordagem imediata, em médio prazo e tardia do
politraumatizado. 14 A metalurgia e a traumato-ortopedia. 15 Substituições articulares e ósseas. 16
Transporte ósseo. 17 Enxertos ósseos. 18 Artralgias, periartrite, derrames articulares. 19 Afecções da medula
espinhal e nervos periféricos. 20 Emergências em traumato-ortopedia.
CARGO 33: MÉDICO – ÁREA: ENDOCRINOLOGIA/METABOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
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pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II ENDOCRINOLOGIA/ METABOLOGIA.
Neuroendocrinologia; Tireóide; Paratireóide; Supra-renal. Gônadas; Pâncreas endócrino; Obesidade;
Dislipidemia; Endocrinologia Básica; Métodos Diagnósticos.
CARGO 34: MÉDICO – ÁREA: GASTROENTEROLOGIA/ ENDOSCOPIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiênc ia hepática crônica. 5
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II GASTROENTEROLOGIA/ ENDOSCOPIA. 1
Hemorragia varicosa e não- varicosa. 2 Esofagite péptica e complicações. 3 Esofagite por
candida/herpes/citomegalovírus. 4 Esôfago de Barrett. 5 Neoplasias de esôfago. 6 Estenose esofágica. 7 Uso
de corantes em endoscopia. 8 Doença ulcerosa péptica. 9 Neoplasia gástrica precoce e avançada. 10 Gastrite.
11 Helicobacter pylori. 12 Lesões subepiteliais. 13 Ecoendoscopia. 14 Pólipos. 15 Desinfecção do
endoscópio. 16 Sedação em endoscopia. 17 Colangiopancreatografia retógrada endoscópica.
CARGO 35: MÉDICO – ÁREA: GENÉTICA MÉDICA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com
o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II GENÉTICA MÉDICA. 1 Metodologia em genética humana. 2 Neurogenética. 3 Genética de
populações humanas. 4 Citogenética humana. 5 Genética clínica. 6 Erros inatos do metabolismo. 7
Hemoglobinopatias hereditárias. 8 Distúrbios da determinação e diferenciação do sexo. 9 Etiopatogenia dos
defeitos congênitos. 10 Bioestatística.
CARGO 36: MÉDICO – ÁREA: GERIATRIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o paciente
em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
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cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma brônquica e
doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença
pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II GERIATRIA. 1 Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia. 1.1 Transição demográfica e
epidemiológica. 1.2 Teorias sobre o envelhecimento. 1.3 Aspectos biológicos e fisiológicos do
envelhecimento. 1.4 Política Nacional do Idoso, aspectos legais e éticos. 1.5 O idoso na sociedade.
1.6 Equipe Multidisciplinar, modalidades de atendimento. 1.7 Cuidados com o paciente terminal.
1.8 Prevenção e promoção de saúde. 1.9 Sexualidade no idoso. 2 Geriatria. 2.1 Psicogeriatria: demências,
delirium e depressão. 2.2 Instabilidade postural e quedas. 2.3 Imobilidade e úlceras de pressão.
2.4 Incontinência urinária e fecal. 2.5 Iatrogenia e farmacologia no idoso. 2.6 Hipertensão arterial,
insuficiência cardíaca, arritmias, doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso. 2.7 Parkinson,
tremores, neuropatias e epilepsia. 2.8 Pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar.
2.9 Reabilitação. 2.10 Nutrição. 2.11 Visão e Audição. 2.12 Osteoartrite, osteoporose e paget. 2.13 Diabetes
e tireóide. 2.14 Anemia e mieloma. 2.15 Imunizações e infecções. 2.16 Neoplasias. 2.17 Doenças
dermatológicas. 2.18 Aparelho gastrointestinal. 2.19 Infecção urinária. 2.20 Terapia de reposição hormonal.
CARGO 37: MÉDICO – ÁREA: GINECOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II GINECOLOGIA. 1 Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. 2 Fisiologia
do ciclo menstrual. 3 Disfunções menstruais. 4 Bioesteroidogênese. 5 Histopatologia cíclica do aparelho
genital. 6 Anomalias congênitas e intersexo. 7 Distúrbios do desenvolvimento puberal. 8 Climatério. 9
Vulvovaginites e cervicites. 10 Doenças inflamatórias pélvica aguda e crônica. 11 Doenças sexualmente
transmissíveis. 12 Abdôme n agudo em ginecologia. 13 Endometriose. 14 Distopias genitais. 15. Distúrbios
urogenitais. 16 Patologias benignas e malignas: da vulva, da vagina, do útero, do ovário. 17 Anatomia,
embriologia, semiologia e patologias benignas da mama. 18 Rastreamento, estadiamento e tratamento do
câncer de mama. 19 Esterilidade conjugal. 20 Fertilização assistida. 21 Endoscopia ginecológica. 22
Planejamento familiar. 23 Ética médica em ginecologia. 24 Anatomia e fisiologia da gestação. 25
Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. 26 Assistência pré-natal na gestação normal e
avaliação do risco obstétrico. 27 Diagnóstico das malformações fetais. 28 Aborto, gravidez ectópica e mola
hidatiforme. 29 Transmissão materno- fetal de infecções. 30 Pré-eclâmpsia. 31 Diabetes e outras
intercorrências clínicas na gestação. 32 Hemorragias do III trimestre. 33 Sofrimento fetal crônico e agudo.
34 Prevenção da prematuridade.
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CARGO 38: MÉDICO – ÁREA: HEMATOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II HEMATOLOGIA. 1 Produção dinâmica e função das células sanguíneas. 2 Análise e
interpretação de exames hematológicos. 3 Biologia molecular e hematologia. 4 Distúrbios das hemácias. 4.1
Anemias macrocítricas. 4.2 Anemia ferropriva e metabolismo do ferro. 4.3 Anemias por insuficiência de
medula óssea. 4.4 Anemias hemolíticas. 4.5 Anemia da insuficiência renal crônica. 4.6 Anemias das doenças
crônicas. 4.7 Anemias das desordens endócrinas. 4.8 Eritrocitoses. 4.9 Metahemoglobinemia e outros
distúrbios que causam cianose. 4.10 Porfírias. 4.11 Anemia microangiopática. 4.12 Mielodisplasia. 5
Distúrbios dos neutrófilos, basófilos, eosinófilos e dos mastócitos. 6 Distúrbios dos monócitos e macrófagos.
7 Linfocitose e linfopenia. 8 Doenças das deficiências imunológicas herditárias e adquiridas. 9 Doenças
malignas. 9.1 Infecção em hospedeiro imunocomprometido. 9.2 Leucemias agudas. 9.3. Síndromes
mieloproliferativas. 9.4 Doenças linfoproliferativas malignas. 9.5 Distúrbios plasmocitários e gamapatias
monoclonais. 10 Distúrbios plaquetares. 11 Distúrbios da hemostasia primária. 12 Distúrbios da coagulação
hereditários e adquiridos. 13 Trombofilias. 14 Medicina transfusional.
CARGO 39: MÉDICO – ÁREA: HOMEOPATIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II HOMEOPATIA. 1 Histórico. 2 Fundamentos da ciência homeopática. 2.1 Saúde e enfermidade.
2.2 Cura em homeopatia. 3 Farmácia homeopática. 3.1 Origem dos medicamentos. 3.2 Preparação do
medicamento homeopático. 3.3 Funcionamento de farmácia homeopática. 3.4 Prática da farmácia
homeopática. 4 Ética e aspectos legais em homeopatia.
CARGO 40: MÉDICO – ÁREA: INFECTOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
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e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
comple mentares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II INFECTOLOGIA. Doenças virais: AIDS/HIV; dengue; febre amarela; hepatite; outras viroses.
Doenças bacterianas: meningites; tuberculose; hanseníase; outras doenças bacterianas. Doenças fúngicas:
paracoccidioidomicose; outras micoses. Protozooses: doença de Chagas; calazar; leishimaniose cutâneo
mucosa; malária; toxoplasmose; outras protozooses. Helmintíases: esquistossomose; parasitoses instestinais;
outras helmintíases. Infecção hospitalar. Outras doenças.
CARGO 41: MÉDICO – ÁREA: MASTOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II MASTOLOGIA. 1 Anatomia e embriologia da mama. 2 Histologia e fisiologia da mama.
3 Anomalias do desenvolvimento mamário. 4 Anemnese e exame físico. 5 Diagnóstico clínico das alterações
mamárias. 6 Métodos diagnósticos complementares. 7 Doenças infecciosas da mama. 8 Fisiologia da
lactação. 9 Patologia da lactação. 10 Alterações funcionais benignas da mama. 11 Dor mamária. 12 Necrose
gordurosa da mama. 13 Fluxos papilares. 14 Neoplasias benignas. 15 Técnica e interpretação de
mamografias. 16 Cirurgias das alterações benignas da mama. 17 Princípios de cirurgia estética da mama.
18 Patologia mamária na infância e na adolescência. 19 Patologia mamária do homem. 20 Prevenção
primária do câncer de mama. 21 Detecção precoce de câncer de mama. 22 Epidemiologia e fatores de risco
de câncer de mama. 23 Carcinogênese mamária. 24 História natural do câncer de mama. 25 Biologia celular
e molecular no câncer de mama. 26 Sinais e sintomas do câncer de mama. 27 Lesões não palpáveis de
mama. 28 Fllow-up pós câncer de mama. 29 Recidivas locais pós cirurgia. 30 Carcinoma in situ de mama.
31 Genética e câncer da mama. 31 Imunologia do câncer de mama. 32 Estadiamento do câncer de mama. 33
Fatores prognósticos do câncer de mama. 34 Cirurgia do câncer de mama. 35 Linfonodo sentinela. 36
Hormonioterapia do câncer de mama. 37 Princípios de quimioterapia. 38 Quimioterapia do câncer de mama.
39 Carcinoma inflamatório. 40 Câncer de mama na gravidez e lactação. 41 Câncer oculto de mama. 42
Doença de Paget. 42 Citologia e histologia do câncer de mama. 43 Câncer de mama nas jovens e idosas. 44
Câncer de mama bilateral. 45 Aspectos psicosociais do câncer de mama. 46 Tratamento paliativo. 47 Tumor
filodes e sarcomas. 48 Linfedema de membro superior: prevenção e tratamento. 49 Fisioterapia no câncer de
mama. 50 Reconstrução mamária. 51 Princípios de radioterapia. 52 Radioterapia no câncer de mama. 53
Bioética e mastologia. 54 Medicina legal e social aplicada.
CARGO 42: MÉDICO – ÁREA: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL: I CLÍNICA MÉDICA. 1
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5
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Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL. 1
Administração e planejamento de saúde. 2 Saúde ocupacional. 3 Epidemiologia social. 4 Bioestatística
aplicada à saúde coletiva. 5 Intervenção em epidemiologia. 6 Doenças relacionadas ao trabalho: tegumento,
aparelho locomotor e visão. 7 Epidemiologia. 8 Elementos teóricos de saúde e sociedade. 9 Políticas e
práticas em instituições de saúde. 10 Ergonomia. 11 Organização e gestão dos cuidados em saúde.
CARGO 43: MÉDICO – ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados
gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmona r; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoid ite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroele trolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II MEDICINA DO TRABALHO. 1 Noções gerais de
medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Sistemas imunitário e suas doenças. 1.4 Moléstias
infecciosas. 1.5 Sistema nervoso e suas doenças. 1.6 Sistema respiratório e suas doenças. 1.7 Sistema
cardiovascular e suas doenças. 1.8 Sistema genito-urinário e suas doenças. 1.9 Sistema digestivo e suas doenças.
1.10 Doenças hematológicas e hematopoiéticas. 1.11 Ortopedia e traumatologia. 1.12 Distúrbios nutricionais.
1.13 Metabolismo e suas doenças. 1.14 Sistema endócrino e suas doenças. 1.15 Genética e noções de doenças
hereditárias. 1.16 Dermatologia. 1.17 Psiquismo e suas doenças. 2 Noções específicas ligadas à saúde do
trabalhador. 2.1 Noções de estatística em medicina do trabalho. 2.2 Acidentes do trabalho: definições e
prevenção. 2.3 Noções de saneamento ambiental. 2.4 Noções de legislação acidentária. 2.5 Noções de legislação
de saúde e segurança do trabalho. 2.6 Previdência Social: funcionamento e legislação. 2.7 Noções de fisiologia
do trabalho (visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular).
2.8 Noções de atividade e carga de trabalho. 2.9 Noções de atividade física e riscos à saúde. 2.10 Trabalho sob
pressão temporal e riscos à saúde. 2.11 Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde, noções de cronobiologia,
novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 2.12 Agentes físicos e riscos à saúde. 2.13 Agentes químicos e
riscos à saúde. 2.14 Noções de toxicologia. 2.15 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho (inclusive
com relação ao álcool e às drogas). 2.16 Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses,
asmas profissionais, câncer de pele, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho ósteo-articular,
doenças infecciosas, doenças cardio-circulatórias, hematopatias, entre outras). 2.17 Riscos ligados a setores de
atividade com especial atenção à condução de veículos. 2.18 Noções de avaliação e controle dos riscos ligados
ao ambiente de trabalho. 2.19 Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em
medicina do trabalho. 2.20 Noções de funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em
empresas. 2.21 Noções de ergometria e melhoria das condições de trabalho. 2.22 Conhecimento sobre
etimologia das DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de trabalho.
CARGO 44: MÉDICO – ÁREA: NEFROLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
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brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II NEFROLOGIA. 1 Doenças glomerulares: glomerulopatias primárias; glomerulopatias
secundárias; acometimento túbulo- intersticial. 2 Diabetes e doença renal: relação com hipertensão arterial e
insuficiência renal crônica. 3 Hipertensão arterial: primária; secundárias; avaliação cárdio- vascular. 4
Insuficiência renal aguda: laboratório e tratamento intensivo. 5 Insuficiência Renal Crônica: Tratamento
conservador; Doença Óssea; Tratamento dialítico: Hemodiálise, CAPD e peritoneal; Nutrição. 6 Nefrologia
Intensiva: distúrbios metabólicos e ácido-base; Insuficiência renal aguda. 7 Litíase e Infecção Urinária:
Doença Cística; Doenças Túbulo- intersticiais; Erros Metabólicos. 8 Transplante Renal: acompanhamento
pré e pós-transplante. 9 Laboratório e Patologia Renal: laboratório de Análises Clínicas; histologia das
doenças renais. 10 Treinamento Nefro-urológico: diagnóstico por imagem; Processos obstrutivos; Tumores
renais.
CARGO 45: MÉDICO – ÁREA: NEONATOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II NEONATOLOGIA. 1 Amnese e exame físico. 2 Classificação do recém- nascido. 3 Exame
neurológico. 4 Atendimento do recém- nascido na sala de parto. 5 Alojamento conjunto. 6 Mal formação
congênita. 7 Recém- nascido prematuro. 8 Alimentação do recém- nascido (de termo normal e de prematuro).
9 Alimentação parenteral. 10 Dificuldade respiratória (doença da membrana e hialina, síndrome de aspiração
de líquido amniótico meconial, taquipnéia transitória, pneumotórax, apnéia, hipertensão pulmonar
persistente). 11 Doença pulmonar crônica do recém- nascido. 12 Persistência do canal arterial. 13
Cardiopatias congênitas. 14 Insuficiência cardíaca congestiva. 15 Distúrbios metabólicos (hipoglicemia,
hiperglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, recém-nascido de mãe diabética). 16 Distúrbios
hidreletrolíticos no período neonatal. 17 Problemas da termorregulação. 18 Icterícia neonatal (doença
hemolítica perinatal). 19 Problemas hematológicos (anemia no período neonatal, policitemia, distúrbios da
coagulação). 20 Problemas neurológicos. 21 Problemas oftalmológicos. 22 Problemas endocrinológicos
(hipotireoidismo, síndrome adrenogenital, erros inatos do metabolismo). 23 Problemas renais. 24 Problemas
cirúrgicos do recém- nascido. 25 Problemas ortopédicos. 26 Infecções do recém- nascido (infecções
bacterianas agudas, infecções perinatais crônicas e infecções fúngicas). 27 Oxigenioterapia. 28 Assistência
ventilatória. 29 Drogas e substâncias usadas durante a gestação e lactação. 30 Transporte do recém- nascido
de alto risco.
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CARGO 46: MÉDICO – ÁREA: NEUROCIRURGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II NEUROCIRURGIA. 1 Neuroanatomia e neurofisiologia: superfície cortical, crânio, forames
cranianos, sistema arterial e venoso encefálico, medula (vias ascendentes e descendentes, vascularização) ,
sistema autônomo, barreira hemato-encefálica, sistema liquórico. 2 Coma e morte encefálica: manejo do
paciente comatoso, síndromes de herniação, morte encefálica e doação de órgãos. 3 Anormalidades do
desenvolvimento: hidrocefalias, craniosinostoses, encefalocele, cisto aracnóide, malformação de Chiari e
Dandy-Walker, medula presa. 4 Neuroinfecção: Antibioticoterapia, meningite pós traumática e pós9operatória, infecção de shunt, osteomielite, encefalites, Kreutzfeld-Jacob, ma nifestações da SIDA no SNC.
5 Epilepsia: classificação, drogas anti-epilépticas, estado de mal, cirurgia para epilepsia. 6 Cirurgia da
coluna e nervos periféricos: lombalgia, radiculopatia, hérnia discal, espondilólise e espondilolistese, estenose
de canal, doenças da junção cranio-espinhal, artrite reumatóide, doença de Paget, siringomielia, hematoma
epidural, cirurgia do plexo braquial, síndromes compressivas. 7 Neurocirurgia funcional: tratamento
cirúrgico da doença de Parkinson, espasticidade, torcicolo, tremor, procedimentos para dor. 8 Tumores:
gliomas, oligodendrogliomas, meningeomas, neurinomas, adenomas hipofisários, craniofaringeomas,
hemangioblastomas, ependimomas, PNETs, tumores da pineal, tratamento compementar (quimioterapia,
radioterapia, , radiocirurgia, braquiterapia). 9 Exames complementares: EEG, potencial evocado,
eletroneuromiografia, radiografia simples, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética,
angiografia, mielografia, líquor. 10 Procedimentos cirúrgicos: material cirúrgico, vias de acesso
(craniotomia pterional, suboccipital, frontal, transesfenoidal, transpetrosa), acesso ao terceiro ventrículo,
ventrículos laterais, transoral, cranioplastia, descompressão e instrumentação espinhais, derivações
liquóricas. 11 Neurotrauma: atendimento inicial, ATLS, transferência, pressão intracraniana, fraturas
cranianas, lesões intracranianas, PAF, TCE na infância, manejo inicial do TRM, síndromes das lesões
medulares, fraturas dos corpos vertebrais. 12 Doença cerebrovascular: AVC , HSAE (classificação, manejo,
vasoespasmo), aneurismas intracranianos, MAVs, angiomas cavernosos, hemorragia intracerebral, doença
oclusiva. 13 Neurologia: cefaléia, demência, esclerose múltipla, miastenia gravis, esclerose lateral
amiotrófica, síndrome de Guillain- Barré, mielites, miopatias, vasculites.
CARGO 47: MÉDICO – ÁREA: NEUROLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
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clínicas. II NEUROLOGIA. 1 Neuroanatomia. 2 Fisiopatologia do sistema nervoso. 3 Semiologia
neurológica. 4 Neuropatologia básica. 5 Genética e sistema nervoso. 6 Cefaléias. 7 Demências e transtornos
da atividade nervosa superior. 8 Disgenesias do sistema nervoso. 9 Alterações do estado de consciência. 10
Transtornos do movimento. 11 Transtornos do sono. 12 Doenças vasculares do sistema nervoso. 13 Doenças
desmielinizantes. 14 Doenças degenerativas. 15 Doenças do sistema nervoso periférico. 16 Doenças dos
músculos e da placa neuromuscular. 17 Doenças infecciosas e parasitárias. 18 Doenças tóxicas e
metabólicas. 19 Epilepsias. 20 Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. 21 Neurologia do
trauma. 22 Tumores do sistema nervoso. 23 Urgências em neurologia. 24 Indicações e interpretação de:
eletroencefalograma, eletroneuromiografia, líquidocefalorraqueano, neuro-imagem, potenciais evocados.
CARGO 48: MÉDICO – ÁREA: NEUROPEDIATRIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II NEUROPEDIATRIA. 1 Neuroanatomia. 2 Neurofisiologia. 3 Neurodesenvolvimento. 4
Semiologia neuroló gica. 5 Neuropatologia. 6 Neuroquímica. 7 Neuroinmunologia. 8 Neurofarmacologia. 9
Neuropediatria. 10 Neurologia geral e neurologia pediátrica. 11 Neuropsicologia pediátrica. 12
Neurocirurgia. 13 Neuroradiologia. 14 Neurogenética. 15 Neurologia neonatal. 16 Neuroftalmologia. 17
Neurotologia.
CARGO 49: MÉDICO – ÁREA: OFTALMOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumá ticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II OFTALMOLOGIA. 1 Embriologia ocular. 2 Anatomia e histologia ocular: órbita – conteúdo e
relações anatômicas. 2.1 Pálpebras e conjuntiva. 2.2 Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. 2.3
Meios dióptricos. 2.5 Músculos extrínsecos. 2.6 Aparelho lacrimal. 3 Fisiologia da visão. 4 Refração: noções
de óptica oftálmica. 4.1 Vícios de refração. 4.2 Prescrição de óculos e lentes de contato. 5 Patologia,
diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e
aparelho lacrimal. 6 Glaucoma: classificação. 6.1 Quadro clínico. 6.2 Diagnóstico. 6.3 Tratamento clínico e
cirúrgico. 7 Estrabismo: classificação. 7.1 Quadro clínico. 7.2 Diagnóstico. 7.3 Tratamednto clínico e
cirúrgico. 8 Repercussões oculares de patologias sistêmicas. 9 Urgências em oftalmologia: clínicas e
cirúrgicas. 10 AIDS – manifestações oculares.
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CARGO 50: MÉDICO – ÁREA: ONCOLOGIA CLÍNICA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais
com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II ONCOLOGIA. A) PARTE GERAL – 1 Medidas
preventivas contra o câncer. A eliminação ou proteção contra carcinogênicos conhecidos ou suspeitos. 2
Fatores de risco para o câncer. 3 Registro de câncer. 4 Tipos de estudos epidemiológicos sobre o câncer. 5
Aspectos epidemiológicos das neoplasias malignas mais freqüentes no Brasil. 6 Mortalidade e incidência do
câncer no Brasil e no mundo. 7 Programas de controle do câncer no Brasil. 8 Conceito de neoplasia,
hiperplasia, hipertrofia, metaplasia e displasia. 9 Bases de classificação histológica das neoplasias. 10
Carcinogênese: Etapas, carcinogênese física, química e biológica. Fatores genéticos e familiares. 11
Evolução das neoplasias. Carcinoma in situ. Invasão e metastatização. Vias de progressão das metástases. 12
Diagnóstico precoce do câncer: prevenção, detecção. Lesões precursoras (pré-cancerosas). 13 Estadiamento
clínico. 14 Aspectos histopatológicos como fatores de prognóstico. 15 Biópsias: tipos, métodos de fixação.
O exame citológico. 16 Bases gerais do tratamento irradiatório. Efeito das radiações hionizantes: modalidade
de radiação em terapia. Radiosensibilidade e radioresistência dos tumores. 17 Uso da radioterapia em
tratamento combinados. 18 Complicações da radioterapia. 19 Bases do tratamento cirúrgico. Cirurgia
paliativa e cirurgia radical. 20 Citoredução. Tratamentos combinados. 21 A cirurgia “conservadora da
mama”. 22 Estadiamento cirúrgico. B) PARTE ESPECIAL – ONCOLOGIA CLÍNICA – 23 Proliferação
celular. Cinética celular. 24 Princípios da biologia molecular de células malígnas. 25 Princípios da
quimioterapia antineoplásica. 26 Princípios e aplicação da terapêutica biológica: imunologia tumoral,
anticorpos monoclonais imunoterapia. 27 Doença de Hodgkin. 28 Linfomas não-Hodgkin. 29 Mieloma
múltiplo. 30 Leucemias agudas e crônicas. 31 Metástases de primário desconhecido. 32 Tratamento de
apoio na doença neoplásica. 33 Farmacologia das drogas antiblásticas. 34 Modificadores da resposta
biológica. 35 Fatores de crescimento da medula óssea. 36 Avaliação das resposts terpêuticas em Oncologia
Clínica. 37 Avaliação do estado geral em Oncologia Clínica. 38 Avaliação da sobrevida. 39 Emergências
Oncológicas. 40 Tratamento da dor oncológica. 41 Complicações do tramento quimioterápico. 42
Tratamento de suporte em oncologia. Epidemiologia história natural, patologia, diagnóstico, estadiamento,
prognóstico, indicações cirúrgicas, radioterapias e quimioterapia dos seguintes tumores: câncer da cabeça e
pescoço; câncer do pulmão; tumores do mediastino; câncer do esôfago; câncer do estômago; câncer do
pâncreas e do sistema hepatobiliar; câncer do colon do reto; câncer do canal anal; câncer do rim e da bexiga;
câncer da próstata; câncer do pênis; câncer do testículo; tumores ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e
endométrio). Sarcomas uterinos. Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário; câncer da mama;
Sarcomas das partes moles; sarcomas ósseos; câncer de pele; melanoma.
CARGO 51: MÉDICO – ÁREA: ORTOPEDIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o paciente
em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma brônquica e
doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença
pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
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glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II ORTOPEDIA. 1 Métodos diagnósticos: anamnese; explorações articulares, musculares, nervosas;
dos vasos, radiológicas; exames laboratoriais; exame do esqueleto; biomecânica ortopédica. 2 Métodos
terapêuticos conservadores. 3 Métodos cirúrgicos: anatomia; vias de acesso; operações sobre as partes
moles; operações ósseas; operações articulares. 4 Radioterapia. 5 Quimioterapia. 6 Enfermidades
metabólicas, degenerativas e inflamatórias dos ossos e das articulações. 7 Afecções musculotendinosas e do
tecido conjuntivo. 8 Infecções. 9 Tumores benignos e malignos. 10 Enfermidades congênitas e adquiridas.
11 Enfermidades do trabalho. 12 Afecções da coluna vertebral. 13 Traumatismos: contusões; entorses;
luxações; fraturas; lesões musculares e tendinosas; diagnóstico e tratamentos; complicações; abordagem
imediata, em médio prazo e tardia do politraumatizado. 14 A metalurgia e a traumato-ortopedia. 15
Substituições articulares e ósseas. 16 Transporte ósseo. 17 Enxertos ósseos. 18 Artralgias, periartrite,
derrames articulares. 19 Afecções da medula espinhal e nervos periféricos. 20 Emergências em traumatoortopedia.
CARGO 52: MÉDICO – ÁREA: PEDIATRIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o paciente
em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma brônquica e
doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença
pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exa mes
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II PEDIATRIA. 1 Causas mais comuns e fatores relacionados à morbi- mortalidade infantil e
medidas de controle. 2 Crescimento e desenvolvimento, avaliação e fatores que influenciam favoravelmente
ou desfavoravelmente. 3 Nutrição em pediatria, avaliação nutricional, desnutrição, desvitaminoses,
amamentação, dietas de desmame. 4 Alergia alimentar, doença celíaca, mucoviscidose. 5 Imunizações,
imunobiológicos especiais. 6 Saúde escolar, monitorização do crescimento e do desenvolvimento da criança
e do adolescente, imunizações na escola, vigilância epidemiológica, prevenção de agravos físicos e
emocionais. 7 Acidentes e intoxicações. 8 Parasitoses intestinais. 9 Anemias carenciais. 10 Meningites e
encefalites - convulsões. 11 Insuficiência cardíaca congestiva - cardiopatias congênitas. 12 Doenças
respiratórias agudas. 13 Diarréia na infância. 14 Distúrbios hidroeletrolíticos. 15 Infecções do trato urinário,
nefrites e nefroses, glomerulopatias e tubulopatias, hematúrias, nefrolitíases, insuficiência renal aguda e
crônica. 16 Leucemias e linfomas, tumor de Wilms, neuroblastoma. 17 Doenças exantemáticas,
estreptocócicas e estafilocócicas. 18 AIDS na infância. 19 Tuberculose. 20 Caxumba. 21 Mononucleose
infecciosa. 22 Salmoneloses e shigeloses. 23 Hepatites. 24 Artrites, doença reumática. 25 Enurese. 26
Distúrbios de comportamento da infância. 27 Leishmaniose, malária, schistosomose. 28 Peculiaridades
anatômicas e fisiológicas do recém- nascido de termo e do pré-termo, problemas respiratórios do recémnascido, problemas metabólicos do recém- nascido, icterícias do período neonatal, infecções neonatais. 29
Terapêutica infantil, antibióticos e quimioterápicos, antiinflamatórios hormonais e não- hormonais,
diuréticos, digitálicos, anticonvulsivantes, anti-histamínicos, antiparasitários, analgésicos e antitérmicos.
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CARGO 53: MÉDICO – ÁREA: PNEUMOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II PNEUMOLOGIA. 1 Fisiopatologia respiratória. 2 Tabagismo. 3 Métodos diagnósticos em
pneumologia. 4 Infecções respiratórias bacterianas e virais. 5 Micobacterioses. 6 Micoses pulmonares. 7
Pneumopatias supurativas, bronquiectasias e abscesso do pulmão. 8 Asma Brônquica. 9 Doença Pulmonar
Obstrutiva crônica. 10 Hipertensão arterial pulmonar e Cor pulmonale. 11 Insuficiência respiratória. 12
Tromboembolismo venoso. 13 Câncer de pulmão. 14 Outros tumores de tórax. 15 Derrames pleurais. 16
Pneumotórax. 17 Doenças pulmonares intersticiais difusas. 18 Sarcoidose. 19 Trauma torácico. 20
Pneumopatias por imunodeficiências. 21 Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. 22 Más-Formações
congênitas pulmonares. 23 Vasculites pulmonares. 24 Síndromes pulmonares eosinofilicas. 25 Distúrbios
respiratórios do sono. 26 Anomalias da caixa torácica. 27 Cirurgia redutora de volume pulmonar. 28
Transplante pulmonar. 29 Fibrose cística. 30 Emergências respiratórias.
CARGO 54: MÉDICO – ÁREA: PSIQUIATRA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II PSIQUIATRIA. 1 Transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos. 2 Transtornos mentais
e de comportamento devidos ao uso de substanciais psicoativas. 3 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos
e delirantes. 4 Transtornos do humor (afetivo). 5 Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e
somatoformes (transtornos fóbicos-ansiosos, obsessivos-compulsivos etc.). 6 Síndromes comportamentais
associadas a distúrbios fisiológicos e a fatores físicos (transtornos alimentares, não-orgânicos, do sono,
disfunção sexual etc.). 7 Transtornos da personalidade e de comportamento em adultos (transtornos
específicos de personalidade etc.). 8 Retardo mental. 9 Tratamento psicofarmacológico. 10 Psiquiatria
forense: atividade pericial; medicina defensiva e erro médico; direitos do paciente; internação involuntária.
CARGO 55: MÉDICO – ÁREA: RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM : I CLÍNICA
MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,
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colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios
hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro
na prática clínica diária. 11 Emergências clínicas. II RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM. 1
Conhecer os princípios físicos da obtenção dos seguintes exames: Radiografia; Ecografia; Tomografia
computadorizada. 2 Conhecer a fisiopatologia e a semiologia nos exames radiográficos simples e
contrastados, ecográficos, tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia nos seguintes
órgãos e sistemas: Sistema nervoso central; Sistema pulmonar; Sistema gastrointestinal; Sistema
geniturinário; Sistema músculo esquelético; Sistema cardiovascular; Ginecologia obstetrícia; Mamas;
Sistema endócrino.
CARGO 56: MÉDICO – ÁREA: REUMATOLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II REUMATOLOGIA. 1 Exame clínico do paciente reumático. 2 Mecanismos etiopatogênicos da
dor,da inflamação e da autoimunidade. 3 Doenças difusas do tecido conjuntivo. 4 Espondiloartropatias. 5
Vasculites. 6 Doenças reumáticas de partes moles. 7 Fibromialgia. 8 Enfermidades da coluna vertebral. 9
Osteoartrose. 10 Artrites microcristalinas. 11 Doenças osteometabólicas. 12 Artrites infecciosas. 13
Neoplasias articulares. 14 Doenças sistêmicas com manifestações articulares. 15 Enfermidades reumáticas
da criança e do adolescente.
CARGO 57: MÉDICO – ÁREA: UROLOGIA: I CLÍNICA MÉDICA. 1 Cuidados gerais com o paciente
em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. 3 Doenças pulmonares: asma brônquica e
doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença
pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireóides. 7 Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 8
Doenças infecciosas e terapia antibió tica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 10 Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 11 Emergências
clínicas. II UROLOGIA. 1 Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e genital. 2 Traumatismo
urogenital. 3 Tumores renais. 4 Tumores de próstata. 5 Tumores de bexiga. 6 Tumores da supra-renal. 7
Tumores do Uroepitálio alto. 8 Tumores de testículo. 9 Tumores de pênis. 10 Litíase Urinária. 11 Infecções
Urinárias. 12 Tuberculose urogenital. 13 Transplante renal. 14 Uropediatria. 15 Infertilidade Masculina. 16
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Disfunção Erétil. 17 Urologia Feminina. 18 Uroneurologia. 19 Endourologia e Cirurgia Videolaparoscópica.
20 Doenças Sexualmente Transmissíveis.
internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança.
CARGO 58: MÉDICO VETERINÁRIO: 1 Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos
(pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de alimentos. 2 Sanidade animal. 2.1 diagnóstico,
prevenção e controle. 2.2 Doenças de notificação obrigatória. 3 Conhecimentos básicos de epidemiologia;
análise de risco; bioestatística. 4 Desenvolvimento de programas sanitários. 5 Clínica médico-veterinária. 6
Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos
e pontos críticos de controle (APPCC). 7 Métodos de amostragem e análise. 7.1 Produtos de origem animal.
7.2 Produtos para alimentação animal. 8 Fiscalização de produtos de uso veterinário. 8.1 Soros, vacinas e
antígenos (biológicos). 8.2 Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos. 8.3 Controle da produção de
soros, vacinas e antígenos para salmonelose, micoplasmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre
aftosa. 8.4 Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis. 9 Análises
microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais. 9.1 Análise físico-química de
produtos de origem animal e de alimentos para animais. 9.1.1 Análise centesimal. 9.1.2 Cromatografia
líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite. 9.1.3 Absorção atômica. 10 Noções
básicas de biossegurança. 11 Higiene de alimentos – zoonoses. 11.1 Doenças transmitidas por alimentos.
11.2 Identidade e qualidade de alimentos. 12 Legislação federal – Defesa Sanitária Animal. 12.1 Inspeção de
produtos de origem animal. 12.2 Alimentos para animais. 12.3 Produtos veterinários. 12.4 Programas
sanitários básicos. 12.5 Vigilância sanitária internacional. 13 Fóruns internacionais de referência. 13.1
Escritório Internacional de Epizootias (OIE). 13.2 Organização Panamericana de Saúde (OPS/OMS). 13.3
Organização para Agricultura e Alimentação (FAO). 13.4 Comissão do Codex Alimentarius (FAO/OMS).
13.5 Organização Mundial do Comércio (OMC).
CARGO 59: NUTRICIONISTA: 1 Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e
glândulas anexas. 2 Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção,
metabolismo intermediário, biodisponibilidade, requerimentos e recomendações, fontes alimentares. 3
Nutrição normal: definição, fundamentação e características da dieta normal e de suas modificações. 4
Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários, nos estresses fisiológicos e para grupos
nutricionalmente vulneráveis. 5 Avaliação nutricional de indivíduos e de comunidades: tipos, conceitos,
materiais e métodos, interpretação e aplicabilidade dos resultados. 6 Alimentos: características
organolépticas, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias. 7 Grupos de alimentos, critérios e
aplicabilidade. 8 Métodos de avaliação e efeitos das diversas modalidades de armazenamento, pré-preparo,
preparo e conservação da qualidade nutricional. 9 Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e
destino final dos alimentos. 10 Fatores de conversão, correção e absorção. 11 Higiene e sanitização dos
alimentos, utensílios e equipamentos. 12 Doenças veiculadas por alimentos. 13 Nutrição aplicada: patologia
da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. 14 Saúde coletiva e nutrição. 15 Programas de
alimentação e nutrição. 16 Atenção primária e educação em saúde. 17 Educação nutricional: conceito,
objetivo, metodologias e aspectos sócio-econômico-culturais, planejamento, organização, implementação e
avaliação de programas de educação nutricional para trabalhadores, estudantes e seus familiares. 18
Alimentação institucional: conceitos básicos da administração geral e sua aplicação a unidades de
alimentação e nutrição. 19 Planejamento e operacionalização de cardápios. 20 Tipos e sistema de serviço. 21
Planejamento físico funcional, organização, gerenciamento, administração, controle e avaliação de recursos
humanos, financeiros e de materiais. 22 Atividades técnicas e administrativas do nutricionista. 23 Pontos
críticos de controle da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas. 24 Legislação federal e
estadual. 25 Higiene, segurança e ergonomia no trabalho. 26 Regulamentação das atividades do profissional
de Nutrição.
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CARGO 60: PSICÓLOGO CLÍNICO: 1 Ética profissional. 2 Teorias da personalidade. 3 Psicopatologia.
4 Técnicas psicoterápicas. 5 Psicodiagnóstico. 6 Psicoterapia de problemas específicos. 7 Psicologia, escola
e sociedade: teorias e práticas educacionais. 8 Fundamentos da prática em psicologia escolar: relação
desenvolvimento/aprendizagem. 9 Psicomotricidade. 10 Desenvolvimento psicológico e sua natureza sóciohistórica. 11 Representação social sobre o fracasso escolar. 12 Dificuldades de aprendizagem: conceitos,
causas, manifestações. 13 Papel e função do psicólogo escolar. 14 Psicologia escolar: atuação preventiva e
relações interpessoais. 15 Interações sociais e o contexto escolar. 16 Diagnóstico psicopedagógico. 17
Ensino especial: diagnóstico psicopedagógico e psicológico para a identificação de portadores de
necessidade especiais; orientação familiar (conhecimentos de diagnóstico familiar e de orientação familiar);
elaboração de laudos e pareceres pertinentes à área. 18 Noções de psicologia organizacional: Rotação de
pessoal. Absenteísmo. 19 Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. 20
Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. 21 Avaliação de desempenho:
objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. 22 Análise de cargos: objetivos e métodos. 23
Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e avaliação.
CARGO 61: TERAPEUTA OCUPACIONAL: 1 Fundamentos da terapia ocupacional. 2 Princípios de
reabilitação. 3 Técnicas de observação. 4 Psicologia do desenvolvimento. 5 Psicomotricidade. 6 Cinesiologia
e biomecânica. 7 Dinâmica e abordagem grupais. 8 Terapia ocupacional aplicada à área médica.
CARGO 62: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: ARQUITETURA: 1 Projeto de
arquitetura. 1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto. 1.2 Programação de necessidades físicas das
atividades. 1.3 Estudos de viabilidade técnico-financeira. 1.4 Informática aplicada à arquitetura. 1.5 Controle
ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). 2 Projetos complementares: especificação de
materiais e serviços e dimensionamento básico. 2.1 Estrutura. 2.2 Fundações. 2.3 Instalações elétricas e
hidrossanitárias. 2.4 Instalações mecânicas: ar condicionado, ventilação e exaustão, sistema de aquecimento,
transporte vertical e horizontal. 2.5 Telefonia. 2.6 Rede de computadores. 2.7 Prevenção, detecção, alarme e
combate a incêndio. 2.8 Paisagismo. 2.9 Interiores. 3 Programação, controle e fiscalização de obras. 3.1
Orçamento e composição de custos. 3.2 Levantamento de quantitativos. 3.3 Planejamento e controle físicofinanceiro. 3.4 Acompanhamento e aplicação de recursos (medições e emissão de faturas). 3.5 Controle de
materiais. 4 Acompanhamento de obras. 4.1 Construção e organização do canteiro de obras. 4.2 Execução de
fundações. 4.3 Estrutura em concreto, madeira, alvenaria e aço. 4.4 Coberturas e impermeabilização. 4.5
Esquadrias. 4.6 Pisos e revestimentos. 5 Análise de contratos para execução de obras. 6 Vistoria e
elaboração de laudos e pareceres. 7 Normas técnicas. 8 Conhecimentos de programas em Cad. 9 Ergonomia.
CARGO 63: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: BIOLOGIA: 1 Bioquímica básica e
biomoléculas. 2 Metabolismo e regulação da utilização de energia. 3 Proteínas e enzimas. 4 Macromoléculas
informacionais, transmissão da informação genética. 4.1 Técnicas de identificação utilizando o DNA. 4.2
Genética de populações. 4.3 Técnica de PCR. 5 Comunicação e regulação geral do organismo. 6 Biologia
molecular e engenharia genética. 6.1 Organismos geneticamente modificados. 7 Melhoramento genético. 8
Biotecnologia vegetal. 9 Biotecnologia animal. 10 Biotecnologia microbiana e fermentações. 10.1 Armas
biológicas. 10.2 Genética de microrganismos. 11 Legislação de propriedade industrial: generalidades,
marcas e patentes. 12 Bioestatística. 13 Monitoramento ambiental. 13.1 Ecossistemas aquáticos continentais,
costeiros e oceânicos. 13.2 Ecotoxicologia. 13.3 Cultivo e manutenção de organismos aquáticos. 13.4
Ensaios de toxicidade de efluentes e de produtos solúveis e insolúveis com organismos de diversos níveis
tróficos. 13.5 Avaliação de impactos ambientais. 13.6 Valoração de danos ambientais. 14 Legislação
ambiental. 15 Economia ambiental. 16 Política ambiental e desenvolvimento sustentável. 17 Gestão
ambiental. 18 Planejamento ambiental, planejamento territorial, vocação e uso do solo, urbanismo. 19
Conservação de recursos naturais. 20 Ecologia de populações. 21 Manejo de fauna. Técnicas de coleta e de
preparo de material zoológico. 22 Taxonomia vegetal. Técnicas de coleta e de preparo de material vegetal.
23 Biogeografia.
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CARGO 64: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: BIOMEDICINA: 1 Bioquímica.
Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. Equilíbrio ácidobase. Propriedades da água. Radicais livres. Automação em Bioquímica. 2 Biologia Molecular. Técnicas de
Engenharia Genética. 3 Citologia e Citopatologia Ginecológica. Métodos de diagnóstico. 4 Genética e
reprodução humana. Diagnóstico citogenético. Laboratório de reprodução humana. 5 Hematologia. Testes
hematológicos. Automação em Hematologia. 6 Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune.
Carcinogênese. Doenças auto- imunes. Leucemias. 7 Microbiologia da água e dos alimentos. Métodos de
análise. Parâmetros legais. 8 Microbiologia médica (bacteriologia, virologia e micologia). 9 Urinálise. EAS.
Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 10 Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 11
Preparo de vidraria, reagentes e soluções. 12 Preparo de meios de cultura. 13 Equipamentos (princípios e
fundamentos). Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e
leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de água.
Cromatografia e eletroforese. 14 Controle de qualidade no laboratório clínico.
CARGO 65: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: BIOQUÍMICA: 1 Microbiologia e
imunologia: estrutura bacteriana, isolamento, identificação e classificação de bactérias, esterilização,
desinfecção e antisepsia. 2 Bactérias pyogênicas: Stapylococcus e Streptococcus, Coccus e bastonetes Gramnegativos, bacilos álcool ácidos resistentes, infecções bacterianas por anaeróbicos esporulados. 3 Prevenção,
tratamento e epidemiologia de doenças infecciosas, vacinas e sonoterapia. 4 Interferência de
medicamentos/alimentos em exames laboratoriais. 5 Virulogia. 6 Fungos. 7 Hematologia geral: índices
hematimétricos, hemostasia e coagulação. 8 Imunohematologia. 9 Noções básicas de imunologia: antígeno e
anticorpo. 10 Imunidade humoral e celular, hipersensibilidade, reações de fixação de complemento,
aglutinação e preciptação. 11 Parasitologia: helmintologia, protozoologia, entomologia. 12 Biologia da
infecção malárica.
CARGO 66: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL: 1 Projetos
de obras civis. 1.1 Arquitetônicos. 1.2 Estruturais (concreto, aço e madeira). 1.3 Fundações. 1.4 Instalações
elétricas e hidrossanitárias. 2 Noções de projetos complementares. 2.1 Elevadores. 2.2 Ventilação-exaustão.
2.3 Ar condicionado. 2.4 Telefonia. 2.5 Prevenção contra incêndio. 3 Especificação de materiais e serviços.
4 Programação de obras. 4.1 Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de
quantidades. 4.2 Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. 5 Acompanhamento de obras. 6
Construção. 6.1 Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões). 6.2
Alvenaria. 6.3 Estruturas e concreto. 6.4 Aço e madeira. 6.5 Coberturas e impermeabilização. 6.6
Esquadrias. 6.7 Pisos e revestimentos. 6.8 Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). 7
Fiscalização. 7.1 Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). 7.2 Controle
de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.).
7.3 Controle de execução de obras e serviços. 8 Noções de irrigação e drenagem, de hidráulica, de hidrologia
e solos. 9 Vistoria e elaboração de pareceres. 10 Princípios de planejamento e de orçamento público. 11
Elaboração de orçamentos. 14 Noções de segurança do trabalho. 15 Conhecimentos de programas em Cad.
CARGO 67: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: ENGENHARIA QUÍMICA: 1
Química geral e inorgânica. 1.1 Estrutura atômica. 1.2 Classificação periódica dos elementos. 1.3 Ligações
químicas. 1.4 Funções químicas (ácidos, bases, sais e óxidos). 1.5 Gases. 1.6 Propriedades dos sólidos 1.7
Estequiometria. 2 Físico-química. 2.1 Soluções e propriedades coligativas. 2.2 Termoquímica. 2.3 Reações
de óxido-redução. 2.4 Eletroquímica. 2.5. Cinética e equilíbrios químicos. 2.6 Colóides. 2.7 Radioatividade.
3 Química orgânica. 3.1 Funções, nomenclatura e características. 3.2 Reações. 3.3 Polímeros sintéticos e
naturais. 4 Química analítica. 4.1 Gravimetria e volumetria. 4.2 Espectroscopia de absorção atômica. 4.3
Espectroscopia de absorção molecular. 4.4 Espectroscopia de massas. 4.5 Potenciometria. 4.6 Métodos
cromatógraficos. 4.7 Ressonância magnética nuclear. 5 Termodinâmica. 5.1 Propriedades de uma substância
pura. 5.2 Trabalho e calor. 5.3 Primeira e segunda leis da termodinâmica. 5.4 Gases perfeitos. 5.5 Misturas e
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soluções ideais. 5.6 Ciclos termodinâmicos. 6 Mecânica dos fluidos. 6.1 Números adimensionais. 6.2
Estática e dinâmica dos fluidos. 6.3 Manômetros. 6.4 Equação de Bernoulli. 6.5 Regimes de escoamento. 6.6
Fator de atrito. 6.7 Perda de carga em tubulações. 6.8 Medição e transporte de fluidos. 6.9 Curvas de
sistemas e curvas características de bombas. 6.10 Carga positiva de sucção (NPSH). 7 Transferência de
calor. 7.1 Mecanismos de transferência de calor. 7.2 Condição unidimensional em regime permanente. 7.3
Convecção forçada no interior de tubos. 7.4 Radiação de gases. 7.5 Permutadores de calor. 7.6 Coeficiente
global. 8 Operações unitárias. 8.1 Equilíbrios líquido- vapor, líquido- líquido e líquido-sólido. 8.2 Pontos de
bolha e de orvalho. 8.3 Destilação integral (flash). 8.4 Destilação binária. 8.5 Métodos simplificados. 8.6
Absorção e esgotamento. 8.7 Número de unidades de transferência e altura equivalente. 8.8 Torres recheadas
e de pratos. 8.9 Extração líquido- líquido. 9 Probabilidade e estatística. 9.1 Probabilidade elementar. 9.2
Permutações e combinações. 9.3 Distribuição normal. 9.4 Distribuição t-student. 9.5 Distribuição FSnedecor. 9.6 ANOVA. 9.7 Correlação e regressão linear.
CARGO 68: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: ENGENHARIA SANITÁRIA: 1
Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. 2 Sistemas de abastecimento de água. 3 Qualidade da
água. 4 Tratamento de água de abastecimento. 5 Controle de poluição da água. 6 Sistemas de esgotos
sanitários. 7 Tratamento de águas residuárias. 8. Resíduos sólidos e limpeza pública. 9 Sistemas de
drenagem urbana. 10 Controle de poluição do ar.
CARGO 69: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: FÍSICA: 1 Mecânica. 1.1 Leis de
Newton. 1.2 Conservação de energia. 1.3 Equilíbrio estático. 1.4 Forças de compressão e de tração 1.5
Momento de uma força (torque). 1.6 Momento angular. 2 Óptica. 2.1 Leis da reflexão e da refração. 2.2
Difração. 2.3 Absorção. 2.4 Interferência 2.5 Lentes delgadas. 3 Ondas. 3.1 Princípio da superposição. 3.2
Ressonância. 3.3 Batimento. 3.4 Onda estacionária. 4 Som. 4.1 Ondas sonoras. 4.2 Efeito Doppler. 5
Eletricidade e magnetismo. 5.1 Campo elétrico. 5.2 Potencial elétrico. 5.3 Circuitos elétricos. 5.4
Capacitores. 5.5 Campo magnético. 5.6 Lei de Ampère. 5.7 Lei de Faraday. 6 Radiação. 6.1 Tipos de
radiação e suas características. 6.2 Raios X. 6.2.1 Proteção radiológica 6.2.2 Dose absorvida e equivalente.
6.2.3 Limites permissíveis de radiação e precauções. 6.3 Radiação eletromagnética. 7 Desintegração nuclear.
7.1 Meia-vida. 7.2 Atividade. 7.3 Vida média. 8 Aplicações. 8.1 Microscópio óptico. 8.2 Microscópio
eletrônico. 8.3 Ultra-som aplicado à medicina. 8.4 Defeitos visuais do olho humano. 8.5 Ressonância
magnética nuclear. 8.5 Radioterapia. 8.6 Fisioterapia.
CARGO 70: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ÁREA: QUÍMICA: 1 Físico-química. 1.1
Energia e o primeiro princípio da termodinâmica. 1.2 Segundo princípio da termodinâmica. 1.3 Entropia e o
terceiro princípio da termodinâmica. 1.4 Espontaneidade e equilíbrio. 1.5 Equilíbrio químico. 1.6 Equilíbrio
em células galvânicas. 1.7 Cinética química: leis empíricas e mecanismos. 1.8 Gases. 2 Química analítica.
2.1 Erros e tratamentos estatísticos de dados analíticos. 2.2 Fundamentos da análise titulométrica. 2.3
Titulometria de neutralização. 2.4 Complexometria com EDTA. 2.5 Titulometria de oxi-redução. 2.6
Espectroscopia de absorção ultra-violeta e visível. 2.7 Espectroscopia de absorção infra- vermelho. 2.8
Fosforecência e fluorescência. 2.9 Espectroscopia de absorção: chama e absorção atômica. 2.10 Métodos
potenciométricos. 2.11 Métodos cromatográficos. 2.12 Conlometria. 2.13 Polarografia e técnicas correlatas.
2.14 Espectometria de massa. 3 Química inorgânica. 3.1 Ligação química e estrutura molecular. 3.2 Ácidos
e bases. 3.3 A química dos ânions e cátions. 3.4 Tabela periódica e a química dos elementos. 3.5 A química
de coordenação. 4 Química Orgânica. 4.1 Teoria estrutural. 4.2 Alcanos, alquenos, alquinos, compostos
aromáticos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus
derivados e compostos nitrogenados: nomenclatura, propriedades e reações. 5 Técnicas de extração. 6
Análise de fertilizantes e agrotóxicos.
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1.2.4 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com domínio das relações
morfossintáticas, semânticas e discursivas. 1 Tipologia textual. 2 Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. 3
Significação literal e contextual de vocábulos. 4 Processos coesivos de referência. 5 Coordenação e
subordinação. 6 Emprego das classes de palavras. 7 Estrutura, formação e representação das palavras. 8
Ortografia oficial. 9 Pontuação. 10 Concordância. 11 Regência.
CONHECIMENTOS GERAIS NA ÁREA DE SAÚDE: 1 Exercício e ética profissional. 2 Política de
saúde – SUS. 3 Política Nacional de Urgência/Emergência – SUS. 4 Biossegurança. 5 Educação em saúde.
ATUALIDADES : Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança,
artes e literatura, e suas vinculações históricas.
1.2.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO 71: AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE II: 1 Relações humanas. 2 Noções de saúde
pública, epidemiologia e saneamento. 3 Vigilância em saúde. 3.1 Sanitária. 3.2 Controle de zoonoses. 3.3
Epidemiológica. 3.4 Ambiental. 4 Educação ambiental.
CARGO 72: TÉCNICO DE ENFERMAGEM : 1 Relações humanas. 2 Ética profissional. 3 Higiene e
profilaxia. 4 Anatomia e fisiologia humanas. 5 Microbiologia e parasitologia. 6 Nutrição e dietética. 7
Enfermagem médica. 8 Enfermagem cirúrgica. 9 Enfermagem em saúde pública. 10 Enfermagem
neuropsiquiátrica. 11 Psicologia aplicada. 12 Farmacologia. 13 Legislação do trabalho. 14 Relações
humanas no trabalho. 15 Segurança no trabalho. 16 Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do
trabalhador. 17 Doenças ocupacionais. 18 Enfermagem do trabalho. 19 Atendimento de emergência e
primeiros socorros.
CARGO 73: TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA: 1 Noções de Hematologia. 1.1
Hemograma. 1.2 Leucograma. 1.3 VHS. 2 Paresitoscomd Fecal: D +F +H. Férrica. 3 Urinálises. 4
Aparelhagem laboratorial. 5 Material biológico de rotina: coleta. 6 Sorologia. 6.1 Vdrl. 6.2 Látex. 6.3 Pcr.
6.4 Aso. 7 Colorações de rotina. 8 Noções de bacteriologia. 9 Preparação de meio de cultura. 10 Exames
bioquímicos de sangue. 11 Liquor. 12 Diagnóstico bacteriológico. 13 Reagentes usados em análises clínicas.
14 Noções sobre espectofotometria e fotocolorimetria. 15 Curva de calibração. 16 Boas práticas
microbiológicas.
1.2.6 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA. 1 Compreensão de texto. 2 Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão
silábica. 3 Pontuação. 4 Classes e emprego de palavras. 5 Gênero e número dos substantivos. 6 Coletivos.
7 Sintaxe da oração. 8 Concordância. 9 Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação e
conotação.
MATEMÁTICA. 1 Conjuntos numéricos. 2 Números naturais, inteiros, racionais e reais. 3 Operações com
conjuntos. 4 Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo
comum. 5 Razões e proporções: regras de três simples e composta. 6 Porcentagem e divisão proporcional.
7 Sistemas lineares: equações e inequações. 8 Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e
perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. 9 Teorema de Pitágoras. 10 Sistemas de medidas: tempo,
massa, comprimento, área, volume etc. 11 Perímetro e área de figuras planas, volumes de sólidos.
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1.2.7 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 74: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: 1 Relações humanas. 2 Noções de saúde
pública, epidemiologia e saneamento. 3 Higiene bucal.
CARGO 75: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ÁREA: AMBULATÓRIO
CARGO 76: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ÁREA: SAÚDE DA FAMÍLIA
CARGO 77: AUXILIAR DE ENFERMAGEM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/: 1 Enfermagem do
trabalho. 2 Emergência em enfermagem. 3 Noções básicas de toxicologia. 4 Noções básicas de
epidemiologia. 5 Saúde pública. 6 Administração em enfermagem. 7 Legislação de segurança e medicina do
trabalho – NR. 8 Técnicas fundamentais de enfermagem. 9 Higiene pessoal. 10 Preparo para exames e
tratamentos. 11 Curativos simples. 12 Preparo e esterilização de material.
CARGO 78: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA: 1 Relações humanas. 2 Direção defensiva. 3 Primeiros
socorros. 4 Legislação de trânsito. 5 Conhecimentos de mecânica de veículos automotores. 6
Conhecimentos de elétrica de veículos automotores. 7 Aspectos geográficos do Brasil.

JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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