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NÍVEL SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 

 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Compreensão e interpretação de textos.  Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia 
textual. (seqüências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). Elementos 
de coesão e coerência textual. Funções da linguagem, Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação.  Emprego e descrição das classes de palavras. 
Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância e regência). Significação das palavras e 
inferência lexical através do contexto.  
============================================================================= 
 
Saúde Pública 

 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Políticas de Saúde: retrospectiva histórica e reforma sanitária; Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; Políticas de Saúde (Política de Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade); Organização dos Serviços de Saúde no Brasil; Processo de Trabalho em Saúde; 
Pacto pela Vida; Pacto em defesa do SUS; Pacto de Gestão; Participação e controle social no SUS; 
Gestão de Sistema e Serviços de Saúde; Descentralização e a municipalização da Saúde no Brasil; 
Informações em Saúde; Sistema de informação no SUS; Regulação em Saúde; Epidemiologia em 
Saúde Coletiva; Processo Saúde&Doença; Promoção da saúde e prevenção das doenças; Vigilância 
em Saúde (Vigilância Epidemiológica / Vigilância Ambiental / Vigilância Sanitária); Planejamento e 
avaliação de serviços; Formação e Educação em Saúde; Gestão do trabalho e da Educação na 
Saúde;Política Nacional de Humanização; Ética e Bioética.   
============================================================================= 
 
Informática 

 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Noções do ambiente Windows. Conceitos relacionados à Internet e Intranet. Principais navegadores 
para Internet. Correio Eletrônico. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas 
(Office). Procedimento para a realização de cópias de segurança.  Sistema de arquivo, sistema de 
entrada, saída e armazenamento e métodos de acesso. 
============================================================================= 
 



 

 
 
Conhecimentos Específicos 
 
ARQUITETO 
Cartografia: Noções de Aerofotogrametria e Fotointerpretação; Cartas Gráficas (sistemas analógico e 
digital); Escalas, dimensões e formas de representação do espaço urbano. Planejamento Urbano: 
Conceitos básicos do processo de estruturação do espaço urbano; Noção de Planejamento Físico-
Territorial; Condições físicas e ambientais: topografia, drenagem, aspectos geotécnicos, vegetação, 
cobertura vegetal, áreas de preservação por excepcionalidade ou qualidade ambiental; Noções de 
parcelamento do solo: de gleba, quadra, lote, logradouro público, desmembramento, desdobro, 
remembramento, planos integrados de parcelamento com projeto de edificação; Circulação e 
Transportes: sistema viário; circulação e tráfego urbano, sistemas de transportes urbanos; 
Planejamento da infra-estrutura urbana; Equipamentos públicos e mobiliário urbano; Noções de 
planejamento do uso e ocupação do solo urbano: zoneamento e áreas de uso segregado, ocupação 
do lote (lotes, recuos, subsolo, permeabilização), categorias de uso, densidades (de ocupação, 
construtiva, de população), parâmetros físicos, índices urbanísticos (taxa de ocupação, coeficiente 
de aproveitamento, taxa de impermeabilização do terreno), gabaritos de altura das edificações; 
Macro áreas e zonas urbanas: sistema de áreas verdes, áreas institucionais, áreas não-edificáveis, 
áreas de preservação e proteção; Plano Urbanístico e Desenho Urbano; Planejamento Setorial e 
Planejamento Integrado; Planejamento Estratégico; Planejamento Participativo (Conceitos e 
práticas). Projeto de Edificação - Noções das normas aplicáveis ao projeto de edificações em geral, 
particularmente: Implantação; Conforto das Habitações: aeração, insolação, acústica e iluminação 
artificial; Permeabilidade do solo; Orientação e dimensionamento mínimo dos compartimentos;  
Sanitários coletivos; Instalações prediais; Segurança de uso (disposições construtivas e instalações 
dos sistemas básico e especial de segurança). Tecnologia Urbana: Drenagem urbana: bacias de 
drenagem, sistemas de canais, córregos e rios urbanos; Saneamento básico: redes de água e 
esgotos; Obras estruturais: obras de arte, projetos de pontes e passarelas, pavimentação viária.  
============================================================================= 
ASSISTENTE SOCIAL 
O Serviço Social na atualidade e as tendências do debate contemporâneo da profissão: bases 
teórico-metodológicas, significação sócio-histórica, implicações éticas, políticas e prático-
profissionais; Instrumental de pesquisa em processos de investigação social; Os procedimentos 
teórico-metodológicos em Serviço Social; Planejamento e gestão de serviços. Elaboração, 
coordenação, execução e avaliação de programas e projetos sociais;  O projeto ético-político do 
profissional de Serviço Social: ética e legislação profissional; As políticas sociais em seus 
fundamentos, significados e funções; Avaliação de políticas sociais; Seguridade Social: Assistência 
Social, Previdência Social e Saúde; Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e O Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Estatuto do Idoso; A 
prática do Serviço Social no âmbito da Saúde Pública; Reforma Psiquiátrica no Brasil: as mudanças 
e a nova lógica da assistência em saúde mental; A saúde e o ambiente. 
============================================================================= 
AUDITOR FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Histórico, Conceito, Áreas de Abrangência e Funções da Vigilância Sanitária. Inspeção Sanitária: 
Conceito, finalidade, características, etapas para realização de uma inspeção, procedimentos, 
processos de condução e tipos de inspeção. Análise e Gerenciamento do Risco: Conceito e 
caracterização do risco sanitário, identificação do dano e suas causas. Monitoramento dos fatores de 
risco. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde: segregação, acondicionamento, 
identificação, transporte, armazenamento, tratamento, coleta e disposição final. Padrões de 
Potabilidade da Água para consumo humano: microbiológico, turbidez, físico químico, radioatividade 
e aceitação para consumo humano (Portaria M.S. n° 518/2004). Legislação Sanitária: Lei 



 

Complementar - nº. 31/1982 - Código Estadual de Saúde - RN; Decreto 8739/1983 - Regulamenta o 
Código Estadual de Saúde - RN; Lei Federal 6360/1976 - Dispõe sobre a vigi1ância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneantes e outros produtos, e dá outras providências; Decreto Federal 79094/1977 - Regulamenta 
a lei 6360/76; Decreto Lei 986/1969 - Institui normas básicas sobre alimentos; Lei Federal 6437/77 - 
Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras 
providências; Decreto Federal 77052/76 - Dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições de 
Exercício de Profissões e Ocupações Técnicas e Auxiliares, relacionadas com Saúde; Lei 5991/1973 
- Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos; Decreto 74170/1974 - Regulamenta a Lei 5991/1973. Biossegurança: Lei n° 11.105/2005.  
============================================================================= 
AUDITOR HOSPITALAR 
Auditoria na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS; Sistemas Informatizados em Auditoria do 
SUS; Auditoria em Odontologia no SUS; Contratação de Serviços no SUS; Glosas em Auditoria no 
SUS Sistema de Informações Hospitalares e legislação pertinente; Sistema de Informações 
Ambulatoriais do Ministério da Saúde e legislação pertinente; Lei 8.689/93; Decreto 1.651/95; 
Portaria 2.123/07-GM; Portaria 2.439/05 (Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica); 
Classificação de tumores malignos. Política Nacional de Órteses e Próteses, de Terapia Renal 
Substitutiva, de Cardiologia e Ortopedia. Diagnóstico por Imagem. Política Nacional de Transplantes. 
============================================================================= 
BIÓLOGO 
- Noções básicas de citologia; Biologia molecular; Tecnologia do DNA recombinante; Genética  
clássica;  Citogenética  humana;  Citogenética  molecular  no  diagnóstico  das doenças  humana;  
Células  tronco;  Ética  e  legislação  profissional;  Microbiologia  e imunologia: estrutura bacteriana, 
isolamento, identificação e classificação de bactérias, esterilização,   desinfecção   e   antissepsia;   
Bactérias   piogênicas:   estafilococos   eestreptococos,  cocus  e  bastone tes  gram-negativos,  
bacilos  álcool -acidos  resistentes, infecção    bacterianas    por    anaeróbios    esporulados;    
Prevenção,    tratamento    e epidemiologia de doenças infecciosas, vacinas; Interferência 
de medicamentos/alimentos  em  exames  laboratorias;  Virologia;  Fungos ;  Hematologia geral:  
índice  hematimétricos,  hemostasia  e  coagulação;  Imunohematologia;  Noções básicas   de   
imunologia:   antígeno   e   anticorpo;   Imunidade   humoral   e   celular, hipersensibilidade,  reações  
de  fixação  de  complemento,  aglutinação  e  precipitação; Parasitologia: helmintologia, protozoologia 
e entologia. 
============================================================================= 
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILO-FACIAL 
1. Patologia. 1.1 Glândulas salivares. 1.2 Tumores benignos e malignos da cavidade oral. 1.3 
Tumores odontogênicos. 1.4 Infecções odontogênicas. 1.5 Infecções: bacterianas, virais, fúngicas da 
cavidade oral. 2. Farmacologia. 2.1 Farmacocinética. 2.2 Farmacodinâmica. 2.3 Antibióticos. 2.4 
Analgésicos periféricos e centrais. 2.5 Antinflamatórios esteroidais e não-esteroidais. 2.6 Ansiolíticos. 
2.7 Anestésicos locais e técnicas intrabucais e extrabucais. 3. Imaginologia. 3.1 Radiografias 
convencionais: técnicas e indicações. 3.2 Tomografia computadorizada: técnicas e indicações. 3.3 
USG: indicações. 3.4 Ressonância nuclear magnética: indicações. 4. Trauma facial. 4.1 Terço 
inferior, médio e superior da face. 4.2 Atendimento ao politraumatizado de emergência. 5. Cirurgia 
oral menor. 5.1 Biopsia. 5.2 Cirurgia pré-protética. 5.3 Cirurgia dos dentes inclusos. 5.4 Tratamento 
de fístulas e comunicações buco-sinusais. 6. Cirurgia ortognática. 6.1 Exame clínico. 6.2 Exame/ 
análise radiográfico. 6.3 Indicações. 6.4 Técnicas. 7. Anticoagulação e tratamento dentário. 8. Ética e 
legislação profissional.  
============================================================================= 



 

 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Fundamentos da Comunicação: a comunicação na cultura contemporânea; as teorias 
contemporâneas da comunicação; a relação entre comunicação e política; os canais (veículos) de 
comunicação, sua história e seu comportamento; o processo de comunicação; integração global e 
novos meios de comunicação; conhecimento da norma culta da Língua Portuguesa. Jornalismo - A 
linguagem jornalística: estrutura, texto, lide, sublide, título, entretítulo; o jornalismo econômico. 
Assessoria de imprensa: conceito, finalidade. Meios de divulgação: entrevista coletiva, entrevista 
exclusiva, “press release” etc. Relacionamento e atendimento à imprensa. Os veículos: jornal, 
revista, televisão, rádio, agências, mídia eletrônica/Internet. Publicidade - conceitos e finalidade da 
publicidade; conceitos de campanha publicitária (objetivos e processo de criação); a estrutura de 
agências de publicidade; análise da relação da publicidade com a nova tecnologia das 
comunicações; efeitos de uma campanha sobre vendas e imagem institucional de uma empresa; 
concorrência entre anúncio publicitário e outras formas de divulgação da imagem institucional de 
uma empresa. Editoração – Edição - copidesque; normas da ABNT; o projeto visual e Programação 
Visual (noções); revisão; produção gráfica (noções); editoração eletrônica (noções) - softwares mais 
utilizados. Marketing e Comunicação Organizacional - Fundamentos do Marketing; conceitos, 
definições, funções mercadológicas, sistemas mercadológicos; marketing para promoção 
institucional; marketing cultural. Gestão estratégica da comunicação organizacional; comunicação 
interna; comunicação integrada interna-externa; planejamento estratégico. Relações Públicas - 
cerimonial e protocolo; eventos, campanhas e reuniões. 
============================================================================= 
EDUCADOR FÍSICO 
Conceito contemporâneo de saúde; impacto do exercício físico e da dieta na saúde do indivíduo; 
exercício físico como prevenção de doenças hipocinéticas; exercício físico e estresse; ginástica 
laboral; ergonomia; impacto de mudanças de hábitos na melhoria da qualidade de vida. 
============================================================================= 
ENFERMEIRO 
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício e o Código de Ética Profissional. Processo de 
enfermagem – teoria e prática. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Consulta 
de Enfermagem. Assistência de enfermagem nos ciclos de vida.  Assistência a pacientes em 
tratamento clínico e cirúrgico.  Assistência de enfermagem em oncologia. Políticas Nacionais nas 
áreas de: atenção ao idoso, adolescente, criança, mulher, de atenção às DST/AIDS, à hanseníase, à 
hipertensão, à diabetes,  à tuberculose. Programa Nacional de Imunização. Política integral de 
atenção às urgências. Manejo do grande queimado. Suporte básico de vida. Suporte avançado de 
vida. Atendimento pré-hospitalar móvel às urgências psiquiátricas. Transporte neonatal. Assistência 
de enfermagem nas urgências clínicas. Técnicas de imobilização e remoção para transporte de 
paciente politraumatizado. Sistemas de Registro. em Saúde. Doenças de Notificação Compulsória. 
Legislação e normas de segurança do trabalho. Biossegurança nas ações de Enfermagem. 
============================================================================= 
ENGENHEIRO CIVIL 
Matemática - Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Cálculo Numérico. 
Física - Forças, Movimento, Leis de Newton, Trabalho, Calor, Energia e Potência, Ótica, Luz, Ondas, 
Eletromagnetismo. Materiais de Construção Civil - Tipos, Propriedades, Aplicações. Análise 
Estrutural - Estática, Vínculos, Cargas, Reações, Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, 
Deformações, Flambagem. Mecânica dos Solos - Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. 
Geologia - Rochas, Solos. Hidráulica - Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, 
Bombas. Topografia - Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, Cálculos 
Topométricos. Instalações Hidrosanitárias - Projeto, Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, 
Combate a Incêndio. Fundações - Blocos, Sapatas, Tubulões, Estacas. Planejamento de 
Construções - Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, Análise de Custos Benefício, 



 

Planejamento de Obra, Cronograma. Patologia das Construções - Patologia em Estruturas, 
Revestimentos, Telhados, Forros e Pisos. 
============================================================================= 
ENGENHEIRO ELÉTRICO / CLÍNICO  
1. Anatomia e fisiologia humana básica: aparelho locomotor, sistema nervoso, circulatório, 
respiratório, excretório, digestório e reprodutor. 2. Estatística básica. 3. Aquisição de sinais 
biológicos: emprego de microcontroladores e equipamentos para medicina e biologia. 4. 
Instrumentação médico hospitalar: 4.1. Visão global; 4.2. Eletrocardiografia; 4.3. Eletroencefalografia; 
4.4. Eletromiografia.; 4.5. Raio X; 4.6. Tomografia Computadorizada; 4.7. Ressonância Nuclear 
Magnética; 4.8. Medicina Nuclear; 4.9. Ultra-som. 5. Introdução à engenharia clínica. 6. Atribuições 
do engenheiro clínico no sistema de saúde. 7. Programa de engenharia Hospitalar. 8. Processo de 
aquisição de equipamentos. 9. Processo de controle e de manutenção de equipamentos. 10. 
Programa de gerenciamento e supervisão. 11. Segurança hospitalar: programa de segurança 
hospitalar; riscos; segurança elétrica; segurança mecânica; fatores ambientais; controle de infecção; 
segurança em radiação; engenharia clínica; métodos de análise; definição; implementação e 
melhoramento de instalações; normas para estações de rede elétrica, hidráulica, gases e ar 
comprimido. 
============================================================================= 
ENGENHEIRO AGRONÔMO 
Solos: Classificação do Solo, Física, Química e Biologia do Solo, Manejo e Conservação do Solo e 
da água, fertilidade do Solo. Fitotecnica: Planejamento, Implantação, Manejo e Colheita de Culturas, 
Melhoramento Genérico e Propagação de Plantas. Fitossanidade: Fitopatologia, Entomologia e 
Manejo de Plantas Concorrentes. Ecologia e Manejo Ambiental: Impactos, Manejo e Recuperação de 
Ecossistemas. Engenharia Rural : Irrigação e Drenagem. 
============================================================================= 
ENGENHEIRO QUÍMICO 
1 - Química Fundamental: Química Geral e Inorgânica - Reações químicas: estequiometria, equação 
na forma iônica, óxido-redução. - Soluções: cálculos de concentrações, fatores cinéticos. - Equilíbrio 
químico: equilíbrio ácido-base, solubilidade. - Eletroquímica da pilha; eletrólise. - Estrutura da 
Matéria: átomo, propriedades periódicas, ligações química. - Metais: beneficiamento de minérios, 
métodos de obtenção. - Não metais: obtenção, propriedades e aplicações. Química Orgânica. 
Nomenclatura, preparação, propriedades químicas e usos dos alcanos, alcenos, alcinos e 
hidropardonetos aromáticos, álcoois, éteres, fenóis e ácidos carboxílicos. Físico-química. 
Termodinâmica Química: Equações de Estado, desvios da idealidade. Primeira Lei da 
Termodinâmica. Termoquímica. Segunda Lei da Termodinâmica. Terceira Lei da Termodinâmica: 
potencial químico, equilíbrio químico. Equilíbrio entre fases. Cinética química. Eletroquímica: células 
galvânicas e eletrolíticas. Corrosão eletroquímica. Combustão: estequiometria, cinética e 
mecanismos de combustão; balanços de energia e de massa na combustão; poder calorífico de 
combustíveis. 2 - Fundamentos e Aplicações da Engenharia Química: Reatores químicos. Cinética 
das relações químicas. Classificação dos reatores e princípios de cálculos dos reatores ideais. 
Balanços materiais e energéticos. Associações de reatores em série e paralelo. Parâmetros de 
rendimento dos reatores. Influência da pressão e temperatura no projeto de reatores. Operações 
unitárias da indústria química. Transporte de fluidos compreensíveis: equações fundamentais de 
balanço de energia e massa. Cálculos de perda de carga, distribuída e localizada. Bombas: tipos de 
bombas; curvas das bombas; curvas dos sistemas de bombeamento; escolha das bombas. 
Medidores de vazão: manômetros, venturi, rotâmetros. Caracterização de partículas sólidas: análise 
granulométrica, peneiramento. Filtração: equações fundamentais para obtenção de tortas 
incompressíveis. Determinação dos parâmetros de filtração. Filtração a pressão constante, a vazão 
constante e a pressão e vazão variáveis. Sedimentação e centrifugação: equações fundamentais 
para suspensões diluídas. Transporte de calor: mecanismos, leis básicas e coeficientes de troca de 
calor. Equações fundamentais. Trocadores de calor: tipos e dimensionamento. Evaporadores: 



 

simples e múltiplos efeitos. Psionometria: relações psicométricas ar-vapor d’água; equações 
fundamentais. Difusão mássica; Lei de Fick; coeficiente de difusão. Destilação: equilíbrio líquido-
vapor, diagramas de equilíbrio, separação por flash. Destilação binária: método de Mc Cabe-Thiele 
para cálculo de estágios. Recursos químicos. Balanços materiais e balanços energéticos com e sem 
reações químicas. Aplicações de balanços materiais e energéticos aos processos químicos. 
Fluxograma de processos. Produtos químicos fundamentais: matérias primas e utilidades para a 
obtenção de alguns produtos químicos orgânicos e inorgânicos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, 
hidróxido de sódio, eterno, acetileno, polímeros. Águas industriais e potáveis: tratamentos para 
remoção de cor, turvação, dureza, íons metálicos. Materiais para a indústria química: materiais 
empregados, seleção, corrosão. Instrumentação e controle de processos: seleção de instrumentos 
de medidas; tipos de controladores; exemplos de controle em alguns equipamentos de processo. 
============================================================================= 
FARMACÊUTICO 
Farmácia Hospitalar: conceito, objetivo, responsabilidade técnica e funcionamento. Medicamento e 
material médico-hospitalar: classificação geral, padronização, aquisição, armazenamento, 
conservação, distribuição, controle de estoque. Medicamentos genéricos: regulamentação, 
bioequivalência/biodispossibilidade, ANVS (genéricos aprovados). Assistência farmacêutica, atenção 
farmacêutica, farmácia clínica: conceito, objetivos. O papel do farmacêutico: No controle de infecção 
hospitalar: Padronização de medicamentos antimicrobianos; Soluções anti-sépticas e germicidas; 
Controle de material médico-hospitalar; Coeficiente sensibilidade/resistência; Racionalização de 
antimicrobianos. Na comissão de farmácia terapêutica: padronização, critérios e avaliação de uso de 
medicamentos. Na comissão de parecer técnico: Lei 8.666/93 - licitação, edital de licitação, critérios 
de avaliação de produtos (medicamentos e materiais médico-hospitalar), Relação custo x beneficio x 
qualidade. Farmacologia: Vias da administração de medicamentos, Interações medicamentosas e 
incompatibilidade, Farmacocinética/Farmacodinârnica, Grupos farmacológicos, Antimicrobianos, 
Mecanismo de ação dos antibióticos, Beta-lactâmicos, Aminoglicosideos, Grupo de vancomicina, 
Resistência bacteriana, Fatores que desencadeiam a resistência bacteriana, Anti-inflamatórios 
esteróides e não esteróides, Psicotrópicos e entorpecentes, Portaria 344/98-MS, Resolução 208, 
19/06/90 - CFF, Resolução 247, 08/03/93 - CFF, Lei dos genéricos. 
============================================================================= 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de 
qualidade em laboratório clínico. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e 
processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em 
microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, 
estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus. 
Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do líquor, e testes de sensibilidade aos 
antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. 
Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e 
tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. 
Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções 
bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Bioquímica – Valores 
de referência. Testes para avaliar a função renal, função hepática, função endócrina, dislipidemias e 
diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. 
Hormônios: tireóideos e hormônios sexuais. Dosagens sanguíneas e urinárias de carboidratos, 
lipídeos (lipoproteínas) e proteínas (enzimas) de interesse clínico. Gestão em laboratório clínico e 
legislação pertinente. 
============================================================================= 
FISIOTERAPEUTA 
Anatomia muscular; Anatomia óssea; Artropatias Degenerativas e Inflamatórias; Doenças dos Vasos 
Sanguíneos e Linfáticos, Úlceras e Tecido  Acatricial; Doenças e Distúrbios dos ossos e articulações; 



 

Efeitos Fisiológicos da massagem; Encargos Sociais; Fisioterapia Cardiorespiratória; Fisioterapia Pré 
e Pós Operatórios; Fraturas; Lesões dos Tecidos Moles; Luxações; Massagem relaxante; Nervos; 
Neurologia (Geral); Reeducação Postural Global; Tendões; Reabilitação de pacientes crônicos; 
Sistema único de Saúde. 
============================================================================= 
FONOAUDIÓLOGO 
Desenvolvimento global da criança: Desenvolvimento intra-uterino. Desenvolvimento psicomotor. 
Fatores que interferem no desenvolvimento infantil. Motricidade Oral: Anatomia e fisiologia do 
sistema estomatognático: respiração, mastigação, deglutição e fala. Desenvolvimento das funções 
estomatognáticas. Alterações fonoaudiológicas. Avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento 
fonoaudiológico. Linguagem: Anatomofisiologia da linguagem. Aquisição e desenvolvimento. 
Lingüística: Fonética e fonologia da Língua Portuguesa aplicadas à fonoaudiologia: Alterações 
fonoaudiológicas: Conceituação, classificação e etiologia. Avaliação e tratamento fonoaudiológico. 
Voz: Anatomia e fisiologia da laringe. Patologia laríngea: Conceituação, classificação e etiologia. 
Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico. Audiologia: Anatomia e fisiologia da audição. 
Noções de psicoacústica. Audiologia clínica: Avaliação, diagnósticos, prognóstico. Treinamento 
auditivo. Atuação da Fonoaudiologia: Saúde Pública: Prevenção e intervenção precoce. Normas do 
Código de Ética do Fonoaudiólogo. Fonoaudiologia na terceira idade. Fonoaudiologia nas 
instituições: Escola e hospital. A Fonoaudiologia na relação multidisciplinar: interpretação de laudos 
em áreas afins.  
============================================================================= 
MÉDICO  
ÁREA: GERAL 
Política integral de atenção às urgências. Regulação médica das urgências Manejo do grande 
queimado. Suporte básico de vida. Suporte avançado de vida. Atendimento pré-hospitalar móvel às 
urgências psiquiátricas. Transporte neonatal. Urgências clínicas.Técnicas de imobilização e remoção 
para transporte de paciente politraumatizado. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, 
miocardiopatias e valvulopatias, arritmias. Tratamento trombolítico no pré-hospitalar móvel para o 
infarto agudo do miocárdio,. Doenças pulmonares. Doenças gastrointestinais e hepáticas. Doenças 
renais. Doenças endócrinas. Doenças reumáticas. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicas. Exames complementares invasivos e não invasivos na 
prática clínica diária. Emergências Clínicas. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação 
Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Protocolo de morte encefálica  
(Resolução do CFM 1480/1997).  Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. 
 ============================================================================ 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA 
 Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiocirculatório. Sistema urinário. Sistema 
digestivo. Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias moduladoras. Farmacologia dos sistemas 
nervoso, cardiovascular e respiratório. Reposição e transfusão. Preparo pré-anestésico. Anestesia 
inalatória e venosa. Física e anestesia. Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. 
Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios subaracnoídeo, peridural e periféricos. Anestesia e 
sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia em: obstetrícia e 
ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria, neurocirurgia, urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
cirurgia plástica e cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia torácica, em urgências e em geriatria. 
Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia e sistema cardiovascular. 
Recuperação anestésica. Complicações da anestesia. Choque. Parada cardíaca e reanimação. 
Monitorização e terapia intensiva. Ventilação artificial. Dor.  Código de Ética Médica e Ética 
profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 



 

Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( 
Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular; Semiologia do aparelho cardiovascular; Métodos 
diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância 
magnética, radiologia; Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento; 
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica; Doença reumática; Valvulopatias: diagnóstico e 
tratamento; Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento; Insuficiência cardíaca congestiva; Doença de 
Chagas; Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento; Distúrbios de condução. Marca-passos 
artificiais; Endocardite infecciosa; Hipertensão pulmonar; Síncope; Doenças do pericárdio; Doenças 
da aorta; Embolia pulmonar; Cor pulmonar; Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Código 
de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de 
Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. 
Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de 
morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA 
1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 
hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos 
locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e 
princípios básicos. 3. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 4. 
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5. Imunologia e transplantes. 6. Mecanismos de 
rejeição. 7. Cirurgia plástica geral. 7.1 Anatomia e fisiopatologia da pele. 7.2 Transplantes de tecidos 
e Implantes. 7.3 Retalhos musculares: músculo-cutâneos e fasciocutâneos. 7.4 Cicatrização das 
feridas. 7.4.1 Queloides e cicatrizes hipertróficas. 7.5 Tumores cutâneos: benígnos e malígnos. 7.6 
Embriologia das malformações congênitas. 7.7 Microcirurgia: princípos gerais. 8. Queimaduras. 8.1 
Conceitos e classificação. 8.2 Fisiopatologia - resposta metabólica do queimado. 8.3 Queimado: fase 
aguda. 8.4 Queimado: fase crônica. 8.5 Tratamento local Técnicas e táticas cirúrgicas. 8.6 Seqüelas. 
8.7 Queimaduras complexas. 8.8 Queimaduras em criança. 8.9 Queimaduras da face. 8.10 
Queimaduras da mão. 9. Cabeça e pescoço. 9.1 Anatomia básica. 9.2 Tumores da cabeça e 
pescoço, em geral. 9.3 Reconstrução das diferentes regiões da cabeça e pescoço. 9.4 Traumatismos 
de partes moles. 9.5 Fraturas de maxilares. 9.6 Fraturas dos molares e assoalho de órbita. 9.7 
Fratura dos ossos nasais. 9.8 Fraturas múltiplas e complexas da face. 9.9 Fissuras faciais e 
palatinas. 9.10 O preparo do paciente fissurado. 9.11 Fissura labiais: queiloplastias. 9.12 Fissura 
palatina: palatoplastias. 9.13 Seqüela das queiloplastias e palatoplastias. 9.14 Deformidades 
congênitas e adquiridas do pavilhão auricular: reconstrução de orelha. 9.15 Paralisia Facial. 9.16 A 
microcirurgia na reconstrução da cabeça e pescoço. 10. Região nasal. 10.1 O nariz do paciente 
fissurado. 10.2 Rinosseptoplastias e laterorrinias. 10.3 Nariz negróide. 10.4 Tumores nasais e 
rinofima. 10.5 Reconstrução parcial e total do nariz. 11. Região peri-orbitária. 11.1 A importância da 
cirurgia peri-orbitária. 11.2 Noções anatômicas e funcionais. 11.3 Ptose palpebral. 11.4 
Reconstrução parcial e total das pálpebras. 11.5 Ectrópio: entrópio e lagoftalmo. 11.6 Tratamento 
cirúrgico das exoftalmias. 11.7 Deformidades congênitas das pálpebras. 11.8 Reconstrução de 
fundos de saco conjuntivais. 12. Mão. 12.1 Anatomia funcional e cirúrgica da mão. 12.2 Propedêutica 
da mão. 12.3 Princípios gerais do tratamento da mão. 12.4 Tratamento das seqüelas de traumatismo 
da mão. 12.5 Confratura de Dupuytren e Volkmann. 12.6 Lesões neuro-tendinosas do membro 
superior. 12.7 Tumores de mão: princípios básicos. 12.8 A microcirurgia na reconstrução da mão. 13. 
Tronco e membros inferiores. 13.1 Anatomia cirúrgica do tronco e do membro inferior. 13.2 Conduta 



 

nos grandes esmagamentos de membro inferior. 13.3 Úlceras de decúbito (pressão) e úlceras 
neurovasculares. 13.4 Reconstrução de membros inferiores. 14. Aparelho uro-genital. 14.1 
Reconstrução do aparelho genital feminino. 14.2 Genética médica aplicada à cirurgia plástica. 14.3 
Reconstrução da bolsa escrotal. 14.4 Cirurgia do intersexualismo. 15. Região mamária. 15.1 
Genecomastia: amastia e polimastia. 15.2 Tumores da mama. 15.3 Deformidades da glândula 
mamária. 15.4 Reconstrução imediata da mama pós-mastectomia. 15.5 Reconstrução tardia da 
mama pós-mastectomia. 16. Região abdominal. 16.1 Reconstrução da parede abdominal. 16.2 
Reconstrução de umbigo. 17. Face e pescoço. 17.1 Anatomia aplicada a ritidoplastia. 17.2 
Ritidoplastia facial. 17.3 Procedimentos ancilares. 17.4 Ritidoplastia frontal. 17.5 Ritidoplastia 
cervical. 17.6 “Peeling”químico. 17.7 Dermabrasão: ritidoplastia facial. 17.8 Blefaroplastia. 17.9 
Ritidoplastia secundária e ritidoplastia em homens. 17.10 Osteotomias estética da face. 17.11 
Rinoplastia: princípios gerais e técnicas. 18. Lipodistrofias e lipoaspiração. 18.1 Lipoaspiração: 
princípios gerais. 18.2 Lipoaspiração: evolução técnica e conceitos atuais. 18.3 Lipodistrofias 
superiores e inferiores. 18.4 Lipodistrofias da face, tronco e do abdome. 19. Glândula mamária. 19.1 
Ptose mamária: correção cirúrgica. 19.2 Mastoplastia de aumento. 19.3 Mastoplastia redutora. 20. 
Abdome. 20.1 Abdominoplastias. 20.2 Plástica umbilical. 21. Aspectos complementares da cirurgia 
plástica. 21.1 Cirurgia plástica na criança. 21.2 Tumores malignos e seus problemas. 21.3 Queloides 
e seus problemas. 21.4 Instalações e funcionamento de unidade de tratamento de queimados. 21.5 
Seqüelas cirúrgicas de fissuras lábio-palatinas: tratamentos complementares. 21.6 Conceitos de 
foniatria e reabilitação da voz. 21.7 Calvície e métodos de correção. 21.8 Expansores cutâneas. 21.9 
Anestesia em cirurgia plástica. 21.10 Intersexualismo: indicações cirúrgicas. 21.11 Cirurgias 
múltiplas. 21.12 Substâncias aloplásticas em cirurgia plástica: princípios básicos. 21.13 Enxertos 
dérmicos. 22. Próteses. 23. Transplante de dedos. 24. Transplante de retalho neurovascular. 25. 
Transplante de articulação. 26. Transplante de retalho osteocutâneo. 27. transplante de retalho 
osteomiocutâneo. 28. Transplante de retalho ósseo. 29. Retalho fascial e fascio-cutâneo sem 
microcirurgia. 30. Retalho cutâneo sem microcirurgia. 31. Reimplantes. 32. Métodos de fixação 
óssea. 33. Paralisias traumáticas e obstétricas do plexo braquial. 34. Lesões dos nervos periféricos.   
Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas 
de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. 
Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. 
Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR 
Tromboembolismo venoso; Estase venosa Crônica de membros inferiores; Varizes de membros 
inferiores; Obstrução arterial aguda; Traumatismo vasculares; Obstrução arterial crônica; 
Insuficiência vascular cerebral; Linfedema; Aneurismas artérias; Fenômenos vasculares funcionais; 
Síndrome do desfiladeiro cervical; Úlcera de perna; Angiodisplasia; Vasculites. Código de Ética 
Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. 
Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética 
Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte 
encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
 1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 
hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos 
locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e 
princípios básicos. 3. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 4. 
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5. Imunologia e transplantes. 6. Mecanismos de 
rejeição. 7. Anatomia da laringe. 8. Anatomia de cabeça e pescoço. 9. Lesões congênitas da laringe 



 

e do pescoço. 10. Paralisias da laringe. 11. Tumores benignos e malignos da laringe. 12. 
Propedêutica em patologias da cabeça e pescoço. 13. Anatomia da cavidade oral, orofaringe, 
cavidade nasal e seios da face. 14. Tumores da cabeça e pescoço. 15. Lesões malignas e benignas 
das glândulas salivares maiores. 16. Diagnóstico e tratamento dos tumores malignos e benignos das 
glândulas tireóide e paratireóide. 17. Corpos estranhos das vias aéreas e digestivas. 18. Estenoses 
de laringe, traquéia e esôfago. 19. Traqueostomia. 20. Broncoscopia: indicações. 21. Esofagoscopia: 
indicações.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário 
médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e 
tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
========================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL 
Sutura, tórax instável: conduta, diagnóstico, hemotórax, pneumotórax e empiema pleural, choque, 
atendimento ao paciente politraumatizado. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Avaliação 
clínica cirúrgica do paciente da urgência (apendicite, úlcera perfurada, etc). Noções de atendimento 
ao traumatismo crânio-encefálico. Tratamento inicial do queimado. Código de Ética Médica e Ética 
profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 
Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( 
Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA 
Pré-trans e Pós-operatório em cirurgia pediátrica; As afecções cirúrgicas da região inguino escrotal, 
umbilical e diafragmática; Anomalias congênitas do esôfago; Anomalias congênitas do intestino 
delgado; Megacólon congênito; Anomalias ano retais; Afecções cirúrgicas do pescoço; Emergências 
cirúrgicas do recém-nascido; Abdômen agudo na criança; Tumores abdominais: intra e retro 
peritoneais na criança; Hipertensão portal na criança; Estenose hipertrófica do piloro; Principais 
afecções cirúrgicas urológicas na criança; Afecções cirúrgicas bronco-pleuro-pulmonares. Código de 
Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de 
Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. 
Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de 
morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM CIRURGIA TORÁCICA 
1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 
hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos 
locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e 
princípios básicos. 3. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 4. 
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5. Imunologia e transplantes. 6. Mecanismos de 
rejeição. 7. Anatomia cirúrgica do tórax e órgãos torácicos. 8. Avaliação pré-operatória da função 
pulmonar. 9. Manuseio pré, per e pós-operatório em cirurgia torácica. 10. Métodos de diagnóstico em 
cirurgia torácica. 11. Métodos de drenagem em cirurgia torácica. 12. Afecções do diafragma, do 
estreito superior e parede do tórax. 13. Neoplasias pulmonares e árvore traqueobrônquica. 14. 
Doenças broncopulmonares supurativas. 15. Tratamento cirúrgico do enfisema bolhoso e difuso. 16. 
Cirurgia das malformações broncopulmonares. 17. Cirurgia na tuberculose pulmonar e seqüelas. 18. 
Patologia cirúrgica das pleuras. 19. Afecções cirúrgicas do mediastino. 20. Patologia cirúrgica do 
esôfago. 21. Traumatismo torácico. 22. Transplante pulmonar. 23. Princípios básicos da oncologia 
torácica.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. 



 

Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. 
Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. 
Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA 
Neuroendocrinologia: diabetes insipidus, tumores secretantes e não secretantes da hipófise; 
Tireóide: hipo e hipertiroidismo, tireoidites, nódulos e carcinoma, defeitos da síntese, emergências; 
Doenças osteometabólicas e da paratireóide: hipo e hiperparatirodismo, hipercalcemas, raquitismo, 
osteomalácia; Adrenal: hiperplasia adrenal congênita, síndrome de Cushing, insuficiência adrenal, 
feocromocitoma, hipo e hiperaldosteronismo, tumores e incidentalomas; Sistema reprodutor: 
hipogonadismo, anomalias do desenvolvimento sexual, hirsutismo, amenorréias, ginecomastia; 
Pâncreas: diabetes Mellitus, complicações agudas e crônicas, tumores do pâncreas endócrino; 
Obesidade; Dislipidemias; Crescimento e desenvolvimento: baixa estatura; Puberdade normal, 
retardada e precoce.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. 
Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção 
diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado 
Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA 
Esôfago: corpos estranhos: diagnóstico, tratamento endoscópico, complicações; Estenoses: 
diagnóstico, tratamento e complicações; Ingestão de substâncias corrosivas: diagnóstico, 
complicações, tratamento; Megaesôfago: diagnóstico, tratamento endoscópico e complicações; 
Tumores de esôfago: diagnóstico, tratamento paliativo, próteses; Estômago: ingestão de substâncias 
corrosivas; Tumores gástricos: diagnóstico; Hemorragia digestiva: diagnóstico e tratamento; Lesões 
ulceradas gástricas: conduta e tratamento endoscópico; Duodeno: lesões ulceradas: conduta e 
tratamento endoscópico. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. 
Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção 
diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado 
Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA 
1. Doença ácido-péptica. 2. Doenças esofágicas. 3. Neoplasias gastrointestinais. 4. Doença 
pancreática: câncer, pancreatite. 5. Doença hepática e do trato biliar. Hepatites (A, B e C), vacinas, 
cirrose, abscesso hepático piogênico. 6. Tumores neuro-endócrinos, síndrome carcinóide. 7. 
Hemorragias digestivas, sangramento por varizes gastrointestinais. 8. Náuseas, vômitos, obstrução 
intestinal. 9. AIDS, lupus eritematoso sistemático, manifestações gastrointestinais, vasculites. 10. 
Álcool e sua repercussão no trato digestivo. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação 
Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: 
prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. 
Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 
1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM GENÉTICA MÉDICA 
Aconselhamento genético. Más formações no recém-nascido. Estigmas sindrômicos. Anomalias dos 
cromossomos. Anomalias gênicas. Mutações. Herança multifatorial. Cariótipo (interpretação). 
Genitália ambígua. Síndrome de DOWN. Acompanhamento de saúde em crianças portadoras de 
Síndrome de DOWN. Síndrome de TURNER. Hipergevilalaninemias. Hipertirosinemias. 



 

Hipotireoidismo. Fibrose cística. Hiperplasia congênita de Supra-Renal. Síndrome do X-Frágil. 
Noções sobre as demais doenças de “Erros inatos do metabolismo”. Exames em genética: PCR, 
FISH, Marcadores genéticos. Terapia gênica. Tratamentos oferecidos. Qualidade de vida. Código de 
Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de 
Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. 
Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de 
morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA OBSTÉTRICA 
 Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial; 
Carcinoma do endométrio; Câncer de ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pós-
menopáusica; Distúrbios do sono no climatério; Acompanhamento do paciente sob reposição 
hormonal; Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; Anovulação crônica; 
Dismenorréia; Síndrome pré-mestrual; Endometriose; Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com 
atividade endócrina; Citopatologia genital; Lesões benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas 
do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento; 
Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior; Corrimento genital; 
Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Dor pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso 
genital e roturas perineais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Bexiga 
hiperativa; Câncer de mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Lesões não 
palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; 
Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional 
benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; 
Procedimentos invasivos em mastologia; Ultra-som de mama: Indicação e técnica; Procedimentos 
invasivos dirigidos pela mamografia e ultra-som.  Código de Ética Médica e Ética profissional: 
Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação 
Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício 
Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do 
CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA 
Linfomas (Hodgkin e não Hodgkin); Síndromes mieloproliferativas; Aplasia de medula óssea; 
Distúrbio da coagulação: doenças de Von Wilerbrand, hemofilia A, hemofilia B; Coagulação 
intravascular disseminada, trombofilia, inibidores da coagulação; Manuseio do paciente neutropênico 
febril; Síndromes mielodisplásicas; Transplante de medula óssea; Anemias: fisiopatogenia, 
diagnóstico diferencial e tratamento; Plaquetopenia: etiologia, diagnóstico diferencial e tratamento; 
Leucopenia e neutropenia: etiologia, diagnóstico diferencial e tratamento.  Código de Ética Médica e 
Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 
Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( 
Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM INFECTOLOGIA 
Fisiopatogenia: diagnóstico, tratamento e complicações das patologias; Meningites; Doenças 
meningocócicas; Leptospirose; AIDS; Leishmaniose: tegumentar e visceral; Doenças exantemáticas; 
Hepatites infecciosas; Hepatites virais; Malária; Febre tifóide; Salmoneloses; Dengue; Doença de 
Chagas; Febre Amarela; Esquistossomose Mansônico; Cólera; Riquetsioses; Raiva; Tétano; Febres 
purpúricas; Enteroviroses; Estafilococcias; Estreptococcias; Hanseníase; Parasitoses intestinais; 



 

Neurocisticercose; Tuberculose; Pneumonias atípicas; Paracoccidioidomicose; Histoplasmose; 
Infecções herpéticas; Toxoplasmose; Mononucleose infecciosa; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Infecção hospitalar; Sepse; Febre de origem indeterminada; Imunizações; Noções de 
antibioticoterapia; Endocardites infecciosas. Meningites e encefalites; Infecção de vias aéreas 
superiores; Pneumonias; Tuberculose; Endocardites; Diarréias; Hepatites virais; Parasitoses 
intestinais; Infecção do trato urinário; Doenças sexualmente transmissíveis na infância e 
adolescência; Infecções osteoarticulares; Afecções dermatológicas: bacterianas, virais e fúngicas; 
Doenças exantemáticas; Dengue; Leishmaniose visceral e tegumentar; Toxoplasmose; Síndrome da 
imunodeficiência adquirida; Febre de etiologia obscura; Sepse; Neutropenia Febril; Antibioticoterapia; 
Imunizações.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário 
médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e 
tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO 
Organização, Psicologia e Sociologia do Trabalho: conceito de trabalho; divisão social do trabalho; 
valores e atitudes; organização de trabalho; ergonomia no trabalho; Globalização e reestruturação 
produtiva: introdução de novas tecnologias, automação e riscos à saúde; trabalho e empresa; 
modelos de Gestão; vida psíquica e organização; psicopatologia do trabalho; organização do 
trabalho e sofrimento psíquico; assédio moral, estresse, ansiedade e depressão; droga-adição. 
atividade e carga de trabalho; atividade física e riscos à saúde; trabalho sob pressão temporal e 
riscos à saúde; trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde, noções de cronobiologia; papéis e 
responsabilidades de empregadores e trabalhadores e de suas organizações representativas com 
respeito à segurança e saúde no trabalho no Brasil: políticas/contratos, acordos e negociações 
coletivas. Legislação em Saúde, Trabalho e Previdência: segurança e saúde no trabalho nos 
diplomas legais vigentes no país: Constituição da República Federativa do Brasil, Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT; normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978 e suas alterações posteriores, Lei Orgânica de Saúde: Lei 8080 e Legislação 
Complementar: Lei 8142; Política Nacional de Saúde do Trabalhador; segurança e saúde no trabalho 
nas Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho – OIT, especificamente a 
Convenção nº 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto nº 95.461, de 11/12/87); Convenção nº 139 - 
Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais causados pelas Substâncias ou Agentes 
Cancerígenos (Decreto nº 157, de 2/7/91); Convenção nº 148 - Proteção dos Trabalhadores contra 
os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído, às Vibrações no Local de Trabalho 
(Decreto nº 93.413, de 15/10/86); Convenção nº 155 - Segurança e Saúde dos Trabalhadores 
(Decreto nº 1.254, de 29/09/94); Convenção nº 161 - Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto nº 
127, de 22/5/91). Legislação Previdenciária: Benefícios, aposentadoria, acidente de trabalho: Lei 
8212 e 8213 de 24/07/91, Decreto 3048/99 e alterações posteriores (3112/99, 3265/99, 3298/99, 
3452/00, 3668/00, 4032/00, 4079/00 e 4729/03). LTCAT e PPP. Saúde e Trabalho: relação saúde e 
trabalho: aspectos conceituais e evolução histórica; métodos de abordagem individual e coletiva dos 
trabalhadores, com as ferramentas clínicas e epidemiológicas; estudo dos ambientes e das 
condições de trabalho, com as ferramentas da higiene do trabalho, da ergonomia e da psicologia do 
trabalho; impacto do trabalho sobre a segurança e saúde dos trabalhadores: indicadores de saúde – 
grupos de risco e doenças dos trabalhadores; situação atual da saúde dos trabalhadores no Brasil; 
epidemiologia ocupacional: tipos de estudos epidemiológicos, métodos quantitativos, coeficientes e 
taxas: incidência, prevalência, gravidade, letalidade, mortalidade, risco relativo; vigilância em saúde 
do trabalhador: anamnese ocupacional; grupos homogêneos de risco ocupacional; evento sentinela; 
programa de controle médico em saúde ocupacional; avaliação laboratorial; atestado de saúde 
ocupacional; avaliação da capacidade laborativa; conceito, classificação e epidemiologia das 
doenças profissionais no Brasil; aspectos clínicos, toxicológicos, diagnóstico, prevenção, prognóstico 



 

e reabilitação das doenças profissionais mais freqüentes no Brasil; relação de doenças profissionais 
no âmbito da Previdência Social; acidentes do trabalho: conceito, epidemiologia, técnicas e métodos 
de investigação, medidas técnicas e administrativas de prevenção; emissão de CAT e de laudo 
médico; noções de toxicologia ocupacional: toxicocinética e toxicodinâmica; agentes químicos, 
físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos: vigilância, riscos à saúde, mecanismos de prevenção 
e controle e patologias associadas; programa de prevenção de riscos ocupacionais; limites de 
tolerância; nível de ação; CIPA e mapa de riscos; condutas administrativas, éticas e legais; ato 
médico pericial; responsabilidade legal do médico do trabalho; registro de dados, arquivo e 
documentação médica em saúde do trabalhador.  Código de Ética Médica e Ética profissional: 
Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação 
Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício 
Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM MEDICINA INTENSIVA 
Distúrbios Hidro-eletrolíticos e Ácido-básicos; Doença coronariana aguda; Choque: fisiopatologia, 
classificação, tratamento; Arritmias cardíacas; Insuficiência renal aguda; Intoxicações exógenas; 
Distúrbios hemorrágicos e Tromboembólicos; Indicações e usos de aparelhos de ventilação 
mecânica; Parâmetros, indicações e usos de monitorização hemodinâmica; Terapia nutricional; 
Cuidados gerais no pós-operatório de Cirurgia geral e Neuro-cirurgia; Reanimação Cárdio-
respiratória; Antibióticoterapia em U.T.I.; Drogas vasoativas; Comas metabólicos; Politraumatizado 
em U.T.I.; Infecções; Queimaduras; Insuficiência cardíaca. Código de Ética Médica e Ética 
profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 
Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica 
(Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 
Reanimação Cardio-respiratório-cerebral; Choques: fisiopatologia, diagnóstico e terapêutica; 
Insuficiência cardíaca; Insuficiência respiratória aguda; Ventilação mecânica: indicações e usos de 
aparelhos; Insuficiência renal aguda; Suporte nutricional na criança gravemente enferma: enteral e 
parenteral; Distúrbios hidroeletrolíticos e de equilíbrio ácido-básico; Cetoacidose diabética; 
Acidentes: intoxicações exógenas; Politraumatismo, queimaduras e aspirações de corpos estranhos; 
Infecção na criança gravemente enferma: diagnóstico e terapêutica; Cuidados gerais no pós-
operatório de cirurgia pediátrica e neurocirurgia; Preenchimento do atestado de óbito; Infecção 
hospitalar: aspectos epidemiológicos e preventivos; Acidentes: aspectos epidemiológicos da 
morbimortalidade; diagnóstico e tratamento dos principais quadros clínicos decorrentes de acidentes; 
Atendimento a criança vítima de maus tratos; Riscos inerentes aos procedimentos terapêuticos na 
U.T.I.; Comas. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário 
médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e 
tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica ( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM MEDICINA NEFROLOGIA 
Insuficiência renal aguda; Insuficiência renal crônica (imunologia, complicações e manejo clínico de 
transplante renal); Nefropatia tóxica e túbulointersticial; Glomerulonefrites primárias; Rim nas 
doenças sistêmicas; Rim e gravidez; Hipertensão arterial sistêmica; Litíase do trato urinário; 
Infecções do trato urinário; Doença cística do rim. Diretrizes e bases da implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. 



 

Prontuário médico. Programas de Saúde Pública: Saúde Materno-Infantil. Saúde da mulher. Saúde 
do trabalhador. Saúde Ocupacional. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das seguintes doenças 
transmissíveis: HIV/AIDS. Dengue, Hepatites, Meningites, Tuberculose, Raiva, Cólera. Sistemas de 
Registro, notificação de doenças, atestado. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção 
diagnóstico e tratamento. Protocolo de morte encefálica (Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM NEONATOLOGIA 
Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal; Diagnóstico da maturidade fetal e do recém 
nascido, características do RN a termo, pré-termo e pós-termo: características do RN adequado, 
pequeno e grande para a idade gestacional; Conceito de risco e identificação do grupo de risco no 
período neonatal; Principais necessidades de atendimento do RN de risco no berçário e na rede 
básica; Reanimação do RN na sala de parto; Diagnóstico das condições do RN, anóxia neonatal; 
Exame físico do RN, Cuidados devidos ao RN termo e pré-termo; RN de baixo peso; Conceitos e 
características; RN filho de mãe diabética; Infecções congênitas; Infecções adquiridas: do trato 
urinário, do trato respiratório, artrite e osteomielite, meningite e septicemia; Distúrbios metabólicos, 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio do ácido-básico; Hiperbilirrubinemias: abordagem diagnósticos e 
terapêutica; Afecções hematológicas mais comuns: anemias policitemias, trombocitopenias, 
distúrbios Hemorrágicos mais comuns e uso de sangue e derivados; Afecções cardiológicas mais 
comuns: insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatias congênitas; Afecções gastrintestinais: 
diarréia, enterite necrotizante; Afecções respiratórias mais comuns: síndrome da angústia 
respiratória idiopática, síndrome da aspiração meconial, pneumotórax e pneumomediastino, 
persistência de circulação fetal, insuficiência respiratória aguda e suporte ventilatório; Emergências 
cirúrgicas do recém-nascido; Reanimação do RN na sala de parto. Diagnóstico das condições do 
RN, anóxia neonatal. Apnéia. Tocotraumatismo; Convulsão no período neonatal; Hemorragia 
intracraniana; Alimentação do recém-nascido a termo e pré-termo, nutrição parenteral; Aleitamento 
materno, drogas e lactação, infecção na nutriz e amamentação; Alojamento conjunto; Fluídos 
eletrólitos: necessidades hídricas e calóricas do RN; Mal formações congênitas; Declaração de 
nascido vivo. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário 
médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e 
tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica (Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA 
Neuroanatomia-Fisiopatogenia do sistema nervoso central; Semiologia dos estados alterados da 
consciência; Neuroradiologia: diagnóstico dos processos expansivos intracranianos através da 
angiografia cerebral e da Tomografia cerebral computadorizada, diagnóstico das alterações 
intrínsecas da vasculatura intracraniana a através da angiografia cerebral; Conceito clínico e de 
exames complementares da “Morte Cerebral”; Síndrome da hipertensão intracraniana; Traumatismo 
crânio-encefálico; Traumatismo raqui-medular; Doenças oclusivas das artérias carótidas em trajeto 
extracraniano; Abordagem cirúrgica da oclusão arterial aguda intracraniana e infarto cerebral; 
Fisiopatogenia e avaliação clínica da hemorragia subaracnóidea espontânea; Tratamento 
conservador da hemorragia subaracnóidea espontânea; Tratamento cirúrgico dos aneurismas 
intracranianos; Má formação arteriovenosa cerebral: quadro clínico e considerações para a 
abordagem terapêutica; Hemorragias intra-cerebral e intra-cerebelar espontânea, quadro clínico e 
considerações para a abordagem terapêutica; Tumores intracranianos; Compressões radículo-
medulares; Anomalias congênitas do SNC: defeitos de fusão da linha mediana; hidrocefalias, 
craniostenoses, anomalias de transição crânio-vertebral; Doenças infecciosas e parasitárias do SNC; 
Neuralgias crânio-faciais; clínica, terapêutica medicamentosa e indicações cirúrgicas; Dor: aspectos 
funcionais e indicações cirúrgicas; Epilepsias: etiopatogenia, terapêutica medicamentosa e 



 

indicações cirúrgicas; Hidrocefalias adquiridas. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação 
Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: 
prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. 
Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 
1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA 
Fisiopatogenia do sistema nervoso central; Semiologia dos estados alterados de consciência; 
Diagnóstico por imagem em clínica neurológica; O exame do líquido cefalorraquidiano; Noções de 
eletromiografia e eletroencefalografia; Doença cerebrovascular isquemia; Doença cerebrovascular 
hemorrágica; Tumores do SNC; Epilepsias: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento 
medicamentoso; Estado de mal convulsivo; Hipertensão intracraniana; Doenças desmielinizantes; 
Demências; Neuropatias, Periféricas, Poliradiculoneurite; Doenças neurológicas com manifestações 
extrapiramidais; Miopatia: miastenias graves. Polimiosites; Doenças infecciosas e Parasitárias do 
SNC. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. 
Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. 
Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. 
Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 
Líquido cefalorraquidiano na infância; Craniostenose; Hidrocefalia congênita; Doenças degenerativas 
do sistema nervoso central; Encefalopatias crônicas infantis não progressivas; Distúrbios motores de 
instalação Aguda; Neuroviroses; Epilepsias na criança; Causas neuromusculares de hipotonia; Sono 
normal e Distúrbios do sono; Desenvolvimento normal da criança; Aprendizado escolar; Transtornos 
do déficit de atenção/hiperatividade.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-
paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção 
diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado 
Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA 
Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares; Anomalias de refração; Correção das 
ametropias; Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera; Afecções do trato uveal; Irites, 
iridiciclites e coroidites; Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria; 
Glaucoma crônico, simples, congênito, agudo e secundário; Estrabismo: forias, paralisias oculares, 
esotropias e exotropias; Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações; 
Afecções da retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento; Afecções da 
órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções 
do sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. 
Manifestações oculares nas doenças em geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase; 
Conjuntivite neonatal. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. 
Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção 
diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado 
Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA 
Fratura da fêmur proximal; Fraturas da diálise do fêmur; Fraturas do tornozelo; Fratura 
supracondilianana do úmero da criança; Fraturas expostas; Lesões pseudotumorais; Pé torto 



 

congênito; Displasia do desenvolvimento do quadril; Fraturas da coluna toracolombar e Lesões 
ligamentosas do joelho.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. 
Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção 
diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado 
Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 
Fisiopatologia do anel linfático do Waldeyer; Classificação clínica e etiológica das amidalites agudas 
e crônicas; Tumores benignos e malignos da faringe; Estomatites; Tumores da cavidade bucal; 
Parotidites; Tumores benignos e malignos das glândulas salivares; Sinusites: quadro clínico, 
sintomatologia, diagnóstico e tratamento; Rinites; Tumores benignos dos seios paranasais; Tumores 
malignos dos seios paranasais; Tumores malignos e benignos da laringe; Estudo radiológico e 
endoscópico; Procedimentos cirúrgicos; Propedêutica instrumentada; Laringites agudas e crônicas; 
Avaliação da audição através dos métodos subjetivos e objetivos; Otites externas: otites médias, 
agudas e crônicas; Surdez; Otoneurologia; Noções de alergia; Noções de oncologia; Noções de 
foniatria.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. 
Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. 
Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. 
Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM PATOLOGIA 
Patologia Geral: Lesão de morte celular - alterações morfológicas de lesões reversíveis e 
irreversíveis. (necrose). Tipos de necrose; Inflamação (aguda e crônica). Reparo; Distúrbios dos 
líquidos: congestão e edema. Morfologia e importância do edema cerebral e pulmonar; Neoplasias: 
nomenclatura, morfologia, e diferenciação entre benígnas e malígnas; Doenças carências: DPC e 
avitaminoses (características em rnúltiplosórgãos); Diabetes mellitus. Patologia Especial: Patologia 
do RN e (Natimorto): Anóxia I-U, Infecções congênitas: Sífilis, toxoplasmose e pneumonia 1 - U; 
Complicações da SIDA: Pneurnocistose, Histoplasmose, Criptococose; SNC: Meningites, 
Hemorragias, Lesões isquêmicas e tumores; Aparelho respiratório, pneumonias, broncopneumonias, 
tuberculose e tumores; Doenças do colágeno: LES e Esclerodemia; Sistema Cardiovascular: 
Cardiopatia isquêmica e hipertensiva, Aneurismas, Arteriosclerose sistêmica, Cardiopatia reumática; 
Pancreatites: Aguda e crônica; Hepatites: (virais, alcoólica), Cirrose Hepática; Infecções intestinais: 
DII (Doença inflamatória intestinal), Salmonelose, Shigellose, Amebíase; Sistema Urinário: Infecções 
e tumores. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário 
médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e 
tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM PEDIATRIA 
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. Crescimento e 
desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase 
neonatal. Infecções congênitas: rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. 
Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. 
Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença de 
Kawasaki, exantema súbito, es-carlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose 
na infância diagnóstico, quimioprofilaxia e tratamento da Aids na infância. Meningites. Hepatites 
virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respiratória na infância; Infecções de vias aéreas 
superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância : diagnóstico e 



 

tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica. Verminoses. 
Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd.nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 
imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica 
e falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na 
infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. Diabetes melitus na infância. 
Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 
desequilíbrio hidro-eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, cardiogênico; arritmias cardíacas na 
infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos.  Código de Ética Médica e 
Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 
Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( 
Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA 
Infecções das vias aéreas superiores; Afecções agudas da laringe; Bronquite; Bronquiolite; 
Pneumopatias agudas; Derrames pleurais; Abcessos pulmonares; Processos pulmonares interticiais; 
Atelectasia; Tumores do aparelho respiratório e mediastinais; Edema pulmonar; Bronquiectasias; 
Afecções broncopulmonares de repetição.  Prontuário médico. Código de Ética Médica e Ética 
profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 
Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica  
(Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA 
 Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos 
mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos 
do humor (afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes 
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de 
personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento 
psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na 
infância e adolescência; transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: 
individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Reforma Psiquiátrica no Brasil. 
Organização da atenção em saúde mental.  Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação 
Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: 
prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. 
Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 
1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Desenvolvimento Infantil: aspectos cognitivos e afetivos. Desenvolvimento da família e de seus sub-
sistemas. Exame psiquiátrico e exames complementares em Psiquiatria da Infância e Adolescência. 
Transtornos Mentais orgânicos na Infância e Adolescência. Drogadição na Infância e Adolescência. 
Esquizofrenia na Infância e Adolescência. Transtornos do Humor (depressão e mania) na Infância e 
Adolescência. Transtornos de Ansiedade na Infância e Adolescência. Transtornos do Sono na 
Infância e Adolescência. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade na Infância e Adolescência. 
Retardo Mental. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na Infância e Adolescência. Transtornos 
invasivos do desenvolvimento. Transtornos específicos do desenvolvimento. Transtornos emocionais 



 

do comportamento. Abuso físico e sexual na Infância e Adolescência. Ética em Psiquiatria na 
Infância e Adolescência. Psicomarmacoterapia na Infância e Adolescência. Reforma Psiquiátrica no 
Brasil. Psicoterapia na Infância e Adolescência. Prevenção em Psiquiatria da Infância e 
Adolescência. Modelos de Reabilitação em Psiquiatria da Infância e Adolescência.  Código de Ética 
Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. 
Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética 
Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte 
encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA 
1. Indicações   e   limitações   da   Tomografia   Computadorizada,   Ultrassonografia   e Ressonância  
Magnética  nas  diver sas  afecções  do  crânio,  coluna,  tórax  e  abdômen. Radiologia das regiões 
pulmonares difusas (alveolares, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica). 3. Afecções no 
mediastino. 4. Radiologia das lesões nodulares do pulmão.  5.  Radiologia  do  abdômen  agudo .  6.  
Radiologia  do  aparelho  digestivo (esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso). 7. 
Diagnóstico por imagem das doenças do fígado, vesícula e vias biliares. 8. Diagnóstico por imagem 
das doenças do  pâncreas.  9.  Radiologia  do  aparelho  urinári o.  10.  Diagnóstico  por  imagem  para 
diagnóstico das doenças em Ginecologia. 11. Diagnóstico por imagem em Obstetrícia. 
============================================================================= 
MÉDICO  
ESPECIALISTA EM UROLOGIA 
Anatomia do trato urinário e genital; Diagnóstico por imagem de patologias do trato urinário e genital; 
Traumatismo urogenital; Urgências urológicas não traumáticas; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Tumores do trato urinário e genital; Uropediatria, principais afecções cirúrgicas 
urológicas na infância; Hiperplasia benigna da próstata; Litíase urinária; Infecções do trato urinário e 
genital; Tuberculose urogenital; Patologias do cordão espermático e bolsa testicular; Infertilidade 
masculina; Disfunção erétil; Distúrbios neuromusculares de bexiga e incontinência urinária; 
Endourologia. 
Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas 
de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. 
Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. 
Protocolo de morte encefálica( Resolução do CFM 1480/1997). 
============================================================================= 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Classificação e Identificação dos microorganismos; Esterilização e Desinfecção: por meios físicos e 
Químicos; Técnicas de Coleta de material para exame histopatológicos, microbiológicos   e 
toxicológicos; Inspeção e Fiscalização de produtos de origem animal: legislação vigente; Interação 
agente-hospedeiro-ambiente: fonte de infecção; Terapêutica: uso de antimicrobianos – Benefício x 
Malefício; Doenças Bacterianas: Mamites, Brucelose, Tuberculose e Saúde Pública; Doenças 
Viróticas: Raiva, Febre Aftosa, e Anemia Infecciosa Eqüina; Doenças Parasitárias: Babesiose, 
Eimeriose e Leishimanioses; Produtos Trangênicos: Riscos e Benefícios; Doentologia Veterinária: 
Exercício Legal e Ilegal da Profissão; Medicina Veterinária Legal: Transporte de Animais exigências 
legais. 
============================================================================= 
NUTRICIONISTA 
Conhecimentos em nutrição humana; macro e micro nutrientes; digestão e absorção de nutrientes; 
cálculos de necessidades nutricionais; alimentação nas diferentes fases da vida (lactente, pré-
escolar, escolar, adolescente, idoso, gestação e lactação).  Avaliação nutricional: no adulto e 
pediatria (sadia e enferma).  Terapia nutricional em: Diabetes Mellitus, HAS (Hipertensão Arterial 
Sistêmica), Hiperlipidemias, Transplantes, Paciente Crítico, Cirurgias, Erros Inatos do Metabolismo, 



 

Dieta Enteral e Parenteral, Fibrose Cística, Câncer, AIDS, Nefrologia, Gastroenterologia, Obesidade 
e Desnutrição.  Aspectos físicos das Unidades de Alimentação e Nutrição.  Funcionamento das 
Unidades de Alimentação e Nutrição.  Efeito do processamento sobre os nutrientes dos alimentos: 
vitaminas e proteínas.  Doenças veiculadas por alimentos.  Cuidados higiênicos com instalações, 
equipamentos, utensílios, gêneros alimentícios e manipuladores de alimentos. 
============================================================================= 
PEDAGOGO 
Tendências pedagógicas da educação; Educação profissional no mundo contemporâneo; prática 
didática dialógica e reflexiva na formação profissional; formação dos técnicos de nível médio na área 
da saúde; o trabalho como princípio pedagógico na educação profissional; organização curricular; 
planejamento didático e avaliação da aprendizagem; a formação pedagógica para os docentes da 
educação profissional em saúde.  
============================================================================= 
PSICÓLOGO 
Reforma Psiquiátrica no Brasil; Fundamentos e consolidação do SUS no contexto da Reforma do 
Setor; Saúde: conceitos e perspectivas; Saúde mental na infância e adolescência; Bases Conceituais 
dos serviços de atenção psicossocial e organização dos serviços de atenção psicossocial territorial; 
Atenção Psicossocial e o campo da atenção básica da saúde; 
Atenção psicossocial e o uso prejudicial de álcool e drogas; Gestão da rede de cuidados em saúde e 
saúde mental; Ética profissional; A dimensão clínica no contexto dos serviços territoriais de atenção 
psicossocial. 
============================================================================= 
QUÍMICO 
Validação em análise química. Conceitos básicos de análise instrumental. Análise química, reações 
em solução. Aparelhagem comum e técnicas básicas. Amostragem, separação. Cromatografia 
gasosa e líquida (CG e CLAE).  Análise térmica. Espectrofotometria UV/visível. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO 
Administração Pública: Constituição da República – Títulos III, IV, VI e VII; princípios constitucionais 
relativos à administração pública; probidade administrativa; discricionariedade administrativa e 
atuações do Ministério Público e do Poder Judiciário; orçamento público; política fiscal; contratos e 
convênios; plano de contas. Contabilidade Pública: conceito, objetivo e regime; campo de aplicação; 
legislação básica (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 
1986); receita e despesa pública; receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: 
interferências passivas e mutações ativas; plano de contas da administração federal; sistemática dos 
eventos; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); balanços 
financeiros, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Administração Geral: fundamentos e 
evolução da administração; abordagem sistêmica; estrutura e projeto organizacional; processo 
decisório; planejamento e estratégia; ética e responsabilidade; administração de operações e da 
qualidade; funções e habilidades do administrador; empreendedorismo; cultura e ambiente 
organizacional; mudança e inovação; controle de processos e gestão da qualidade; administração de 
projetos. Recursos Humanos: Liderança e poder; motivação; comunicação; clima organizacional; 
estilos de administração; recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; avaliação de 
desempenho; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 1990. Organização e Métodos: Análise 
organizacional; instrumentos de pesquisa; layout; análise de processos; distribuição do trabalho; 
fluxogramas; formulários; manuais; estruturas organizacionais e departamentalização; 
organogramas; sistemas de informação gerenciais; poder; gestão da qualidade; reengenharia; 
mudança organizacional; controle organizacional; planejamento e controle de projetos; projeto, 
desenvolvimento implantação e documentação de sistemas. 
============================================================================= 



 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / ANALISTA DE SISTEMA 
Sistemas de computação: hardware e software. Hardware: definição, constituição, componentes, 
características, funções funcionamento dos computadores e periféricos. Software: definição, tipos de 
software, funções e características. Gerenciamento de Banco de Dados: arquitetura de um SGBD 
(características, componentes, vantagens e desvantagens e funcionalidades). Banco de Dados: 
fundamentos, características, componentes e funcionalidade. Modelos de Banco Dados: conceitual, 
lógico e físico; modelo relacional e modelo entidade-relacionamento; linguagem de consulta 
estruturada (SQL); Projeto de Banco de Dados relacional; Banco de Dados distribuídos. Engenharia 
de software: evolução e características, ciclo de vida, metodologias e técnicas de especificação. 
Projeto de software: planejamento, requisitos, arquiteturas, elaboração do projeto, validação e 
análise de risco; teste e medidas de software. Sistemas de informação: conceitos e tipologia (sistema 
de informação gerencial, executivo e empresarial, sistemas transacional, sistemas de apoio a 
decisão); análise, projeto e desenvolvimento de sistemas de informação utilizando os conceitos, 
metodologias, arquiteturas, técnicas, fases, ferramentas, diagramas e notações da análise 
estruturada, engenharia da informação, análise essencial e análise e projeto orientados a objetos 
(UML); ferramentas Case; Intranet; Groupware; data warehouse e data mining. Administração de 
informática: funções da administração e fatores críticos de sucesso. Redes de computadores: 
conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de dados. Protocolo: o modelo OSI 
da ISSO, TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos IP, ARP, ICMP, 
UDP, TCP, DNS, TELNET, FTP, SMTP e HTTP). Sistema operacional: conceituação, gerenciamento 
de memória, escalonamento de processos, sistemas de arquivos. Sistema operacional Linux: 
instalação e configuração do sistema operacional como DNS, PROXY, FIREWALL, servidor de 
página (WWW) e servidor de e-mail (POP e SMTP). Programação em linguagens PHP, PERL, 
PYTHON: sintaxe, variáveis e impressão, operadores lógicos, operadores de comparação, loops, 
instrução if, elseif, else e switch, funções, array, constantes matemáticos, operadores matemáticos, 
funções do sistema de arquivo e funções de sistema; conceitos em orientação a objeto e usabilidade. 
Gerência de projetos: estatísticas, técnicas de controle, projeção de custos, métricas de sistema, de 
projeto, de implementação e de resultados. Algoritmo: conhecer, elaborar e interpretar algoritmos 
utilizando pseudocódigo (portugol), fluxograma, utilizando estruturas de controle básicas (seqüência, 
seleção e repetição), vetores e matrizes. Estrutura de dados: representação e manipulação de 
matrizes, listas, filas, pilhas, e árvores. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / BIBLIOTECÁRIO 
Serviços de Rotina: Seleção, Aquisição, Registro; Catalogação e catálogos; Acervo de uma 
biblioteca; Noções de Conservação; Noções de Arquivo; Métodos de Arquivamento; Preservação e 
conservação do Material Bibliográfico, Consultas, Empréstimos; Divulgação; Outras tarefas típicas de 
Bibliotecário. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Contabilidade Geral: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 
2001 e legislação complementar; princípios e convenções contábeis; plano de contas; elaboração de 
demonstrações contábeis; efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas; consolidação de 
demonstrações contábeis; avaliação e contabilização de 
investimentos; ativo imobilizado; ativo diferido; passivos exigíveis; constituição de provisões; 
resultado de exercícios futuros; patrimônio líquido; demonstração do resultado do exercício; 
demonstração do fluxo de caixa; método direto e indireto. Auditoria: normas de Auditoria; auditoria 
contábil, de gestão, de programas, operacional e de sistemas; licitação. Análise Econômico-
Financeira: análise vertical e horizontal das demonstrações financeiras; índices econômico-
financeiros de estrutura, liquidez e rentabilidade; e análise dos prazos médios e do ciclo financeiro. 
Contabilidade de Custos: classificação de custos - diretos, indiretos, fixos e variáveis, separação 
entre custos e despesas; apropriação de custos - material, mão-de-obra e rateio de custos indiretos; 



 

rateio de custos na departamentalização. Métodos de custeio: por absorção e variável; e custos para 
controle, custo-padrão. Contabilidade Tributária: legislação tributária; IRRF; ICMS; contribuição 
social sobre o lucro; destinação de resultado; imposto de renda de pessoa jurídica; participações 
governamentais - PIS, PASEP e COFINS; créditos tributários; e tributos diretos e indiretos. Impostos 
e contribuições incidentes sobre folha de pagamento. Matemática Financeira: Juros simples e 
compostos - capitalização e desconto; taxas de juros - nominal, efetiva, equivalentes, real e 
aparente; rendas uniformes e variáveis; planos de amortização de empréstimos e financiamentos; 
cálculo financeiro - custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 
Contabilidade Pública: Legislação básica (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Decreto nº 93.872, 
de 23 de dezembro de1986); receita e despesa pública; receitas e despesas orçamentárias e extra-
orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas; plano de contas da administração federal; 
sistemática dos eventos; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
(SIAFI); balanços financeiros, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo 
com a Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / ECONOMIA 
Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio do 
consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores de produção; 
produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e Rendimentos de Escala; custos 
de produção no curto e longo prazo; custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis; firma no 
curto e longo prazo; elasticidade da oferta. Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, concorrência 
imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços e margem de lucro; padrão de 
concorrência; análise de competitividade; análise de indústrias e da concorrência; vantagens 
competitivas; cadeias e redes produtivas; competitividade e estratégia empresarial. Análise 
Macroeconômica: sistemas de contas nacionais; sistema de contas nacionais no Brasil; análise de 
determinação da renda – Macroeconomia Neoclássica: curva de oferta de produto e de demanda de 
trabalho, teoria quantitativa da moeda e o equilíbrio de pleno emprego. Modelo keynesiano simples, 
o modelo IS-LM e o modelo keynesiano completo; abordagem de expectativas racionais; 
determinantes do consumo e do investimento; análise de política monetária e fiscal em economias 
fechadas e abertas sob diferentes regimes cambiais; dinâmica econômica; funções da moeda; 
conceitos de oferta e demanda monetária; taxa de juros; Sistema Financeiro Nacional; instrumentos 
de política monetária; teorias da inflação. Crescimento Econômico: modelos de crescimento exógeno 
e endógeno; Economia Internacional: teoria do comércio. Internacional: vantagens comparativas, 
modelo Heckscher-Ohlin; comércio e desenvolvimento. Regimes Cambiais: fixo, flutuante e regimes 
intermediários. Balanço de Pagamentos: estrutura, saldos e formas de financiamento. Instrumentos 
de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e 
acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; o Mercado de Capital Global. Organismos 
Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. Economia do Setor Público: conceito de bem público; funções 
governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução do gasto público no 
mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e 
resultado primário. “Curva de Laffer monetária” e o financiamento através de senhoriagem; noção de 
sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir 
dos anos 80; Previdência Social; Sistema tributário; Federalismo; Privatização e regulação no Brasil. 
Economia Brasileira Evolução da economia brasileira e da política econômica desde o período do 
“milagre econômico”. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real: 
concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999. Desenvolvimento 
Econômico e Social: Transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no 
Brasil; desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Distribuição da renda: aspectos 
nacionais e internacionais; o papel das principais agências de fomento no Brasil (BNDES, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, agências de fomento estaduais); Noções de Economia do Meio 
Ambiente. Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; 



 

Lei Orçamentária Anual. Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo finalidade, 
natureza e agente. Orçamento Público: conceitos e princípios orçamentários; orçamento tradicional, 
orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa. Avaliação da execução 
orçamentária. Equilíbrio orçamentário. Conceitos de déficit público. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / ESTATÍSTICA 
Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de freqüências - medidas 
descritivas de locação e de dispersão (média, mediana, moda, quartis, resumo de 5 números, 
variância, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos entre quartis, valores atípicos, 
histogramas, boxplot e ramo e folhas). Cálculo de Probabilidades: definições básicas e axiomas, 
probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, função de 
distribuição, função de probabilidade, função de densidade de probabilidade, esperança e 
momentos, distribuições especiais; distribuições condicionais e independência, esperança 
condicional, funções geradoras de momentos, lei dos grandes números, teorema central do limite, 
amostras aleatórias, distribuições amostrais. Inferência Estatística: estimação pontual - métodos de 
estimação, propriedades dos estimadores, estimação por intervalos, testes de hipóteses – hipóteses 
simples e compostas, nível de significância e potência, teste t de Student, testes qui-quadrado – de 
aderência e de independência e de homogeneidade em tabelas de contingência. Modelos lineares: 
mínimos quadrados, regressão linear simples, inferência na regressão, correlação e regressão, 
análise de resíduos, regressão múltipla. Técnicas de Amostragem: amostragem aleatória simples, 
tamanho amostral, estimadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem 
sistemática, amostragem por conglomerados. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / PROGRAMAÇÃO 
Fundamentos da computação: sistema de numeração e codificação; representação binária da 
informação e unidades de medidas; componentes básicos de um computador; compiladores, 
armazenamento e saída de dados; noções sobre sistema operacionais: Ambientes MS-DOS, 
Windows (98, NT 4.0, 2000 e XP), UNIX – linux. Princípios e fundamentos de comunicação de 
dados; principais meios de transmissão de dados; operações de redes de computadores (Conceitos, 
tipos e abrangência. Topologias lógicas e físicas); noções do protocolo TCP/IP, DNS, Telnet, FTP e 
HTTP; Ferramentas Telnet e FTP; redes locais de computadores; rede de alta velocidade; principais 
serviços de comunicação de dados; principais redes nacionais e internacionais. Banco de Dados: 
identificação e utilização do diagrama entidade-relacionamento; utilização da linguagem SQL padrão; 
organização de arquivos: sistema básico de arquivamento; fundamentos de sistemas de gerência de 
Banco de Dados (SGBD) e MySQL; Linguagem de consulta SQL. Conhecimento de linguagens de 
programação: algoritmos e estruturas de dados e objetos. Conhecer, saber interpretar e escrever 
algoritmos em português estruturado (pseudocódigo, portugol) e recursos. Programação estruturada. 
Programação orientada a objetos. Linguagens de Programação - Tipos de dados elementares e 
estruturados. Subprogramas: funções e procedimentos. Estruturas de controle de fluxo. Montadores, 
compiladores, ligadores e interpretadores. Caracterização das principais linguagens de programação 
declarativa e orientada a objetos. Algoritmos e estruturas de dados. Ambiente de desenvolvimento: 
VISUAL BASIC, DELPHI, Linguagens de Script e de HTML. Arquitetura cliente-servidor. Conceitos 
de internet e intranet. Segurança de redes de computadores: Senhas e criptografia; Back-up e 
arquivamento; Vírus e os programas de proteção e remoção; Criptografia - Conceitos básicos de 
criptografia; Sistemas criptográficos simétricos e de chave pública. 
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / SANITARISTA 
Políticas de Saúde: retrospectiva histórica e reforma sanitária; Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; Políticas de Saúde (Política de Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade); Organização dos Serviços de Saúde no Brasil; Processo de Trabalho em Saúde; 
Pacto pela Vida; Pacto em defesa do SUS; Pacto de Gestão; Participação e controle social no SUS; 



 

Gestão de Sistema e Serviços de Saúde; Descentralização e a municipalização da Saúde no Brasil; 
Informações em Saúde; Sistema de informação no SUS; Regulação em Saúde; Epidemiologia em 
Saúde Coletiva; Processo Saúde&Doença; Promoção da saúde e prevenção das doenças; Vigilância 
em Saúde (Vigilância Epidemiológica / Vigilância Ambiental / Vigilância Sanitária); Planejamento e 
avaliação de serviços; Formação e Educação em Saúde; Gestão do trabalho e da Educação na 
Saúde;Política Nacional de Humanização; Ética e Bioética.   
============================================================================= 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE / TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 
Química Experimental, Ecologia, Geologia Ambiental, Sistema de Informação Geográfica, Hidrologia, 
Operações Unitárias, Estatística Aplicada, Química Ambiental, Educação Ambiental, Poluição das 
Águas, Análise de Águas e Efluentes, Poluição do Solo, Direito Ambiental, Microbiologia Ambiental, 
Poluição do Ar, Projetos Ambientais, Tratamento de Águas e Efluentes, Sistema de Gestão 
Ambiental, Tecnologias Limpas, Biomonitoramento, Instrumentos de Licenciamento Ambiental, 
Gestão de Recursos Hídricos, Gestão de Resíduos Sólidos, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, 
Tecnologia da Energia. 
============================================================================= 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos gerais. 
Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas: Princípios básicos do 
tratamento: Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de atividades; Programa de tratamento; 
Cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento); 
Reeducação muscular; facilitação neuromuscular, proprioeceptiva (princípios, técnicas básicas); 
Tratamento da coordenação (causas de incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das 
articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento, lesões articuladas, contraturas e 
aderências, determinação da mobilidade articular); Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na 
cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação e transporte); 
Atividades de vida prática: AVPs; próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos);Terapia 
Ocupacional aplicada às condições neuro musculoesquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: 
Terapia Ocupacional Neuropediátrica; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional 
Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. Terapia Ocupacional em 
psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de Terapia 
Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses orgânicas; esquizofrenias; 
psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de fármacos e drogas; 
distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial. 
============================================================================= 
 

 
NÍVEL MÉDIO COM FORMAÇÃO TÉCNICA 

 
 
 
Língua Portuguesa 
 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COM FORMAÇÃO TÉCNICA) 
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. 
Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
 
 



 

 
Saúde Pública 

 
(COMUM A TODOS OS CARGOS COM FORMAÇÃO TÉCNICA) 
 
Políticas de Saúde: retrospectiva histórica e reforma sanitária; Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; Políticas de Saúde (Política de Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade); Organização dos Serviços de Saúde no Brasil; Processo de Trabalho em Saúde; 
Pacto pela Vida; Pacto em defesa do SUS; Pacto de Gestão; Participação e controle social no SUS; 
Gestão de Sistema e Serviços de Saúde; Descentralização e a municipalização da Saúde no Brasil; 
Informações em Saúde; Sistema de informação no SUS; Regulação em Saúde; Epidemiologia em 
Saúde Coletiva; Processo Saúde&Doença; Promoção da saúde e prevenção das doenças; Vigilância 
em Saúde (Vigilância Epidemiológica / Vigilância Ambiental / Vigilância Sanitária); Planejamento e 
avaliação de serviços; Formação e Educação em Saúde; Gestão do trabalho e da Educação na 
Saúde;Política Nacional de Humanização; Ética e Bioética.   
 
============================================================================= 
Informática 
 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COM FORMAÇÃO TÉCNICA) 
 
Noções de operação de Microcomputadores: Sistema operacional Windows, Microsoft Office. 
Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico, Internet Explorer e Outlook 
Express. Noções de utilização de softwares. Teclas e suas Funções. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
 
ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE / ADMINISTRADOR DE REDE 
Configuração e instalação de redes sem fio, roteadores, switchs gerenciáveis, de servidor DNS, 
DHCP e correio eletrônico; Configuração e instalação de servidor firewalls e Proxy, de servidor 
webserver (Apache), de servidores de aplicações (gerenciamento de filas); Configuração e 
instalação de servidores de banco dados (postgresql, mysql); Normas de segurança (BS7799); 
Servidores de arquivos e autenticação (NIS, LDAP, NFS); Tecnologias de proteção de informações e 
dados, IDS e VPN.  
============================================================================= 
TÉCNICO EM BIODIAGNÓSTICO 
Coleta e manipulação de amostras biológicas; fundamentos e técnicas de exames laboratoriais; 
operação de equipamentos próprios da área; organização do processo de trabalho em laboratório de 
biodiagnóstico.  
============================================================================= 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos; promoção da biossegurança nas ações de 
enfermagem; assistência em saúde coletiva; assistência a clientes em tratamento clínico, cirúrgico, 
saúde mental, situações de urgência e emergência, à criança, ao adolescente, à mulher e aos 
pacientes em estado grave; organização do processo de trabalho em enfermagem.  
============================================================================= 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
Nutrição Humana, Técnica Dietética e Higiene e Segurança Alimentar, com especial enfoque em 
relação às recomendações nutricionais; composição, recebimento e armazenamento de gêneros 
alimentícios; técnicas de pré-preparo e preparo dos alimentos; elaboração de cardápios; controle 



 

higiênico-sanitário dos alimentos, do ambiente e equipamentos; higiene pessoal; procedimentos 
operacionais, atendimento, distribuição e porcionamento de refeições; controles de tempo e 
temperatura; controle de desperdício; desenvolvimento de preparações culinárias e situações de 
uma cozinha industrial referentes à manipulação de alimentos. 
============================================================================= 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Fundamentos de biofísica aplicados às metodologias radiodiagnósticas; anatomia e fisiologia; 
fundamentos de patologia aplicados ao radiodiagnóstico e diagnóstico por imagem; rotinas de 
preparo para exames radiológicos e diagnósticos por imagem; realização de procedimentos 
radiológicos; processamento digital de imagens; processamento químico de filmes; radioproteção e 
dosimetria; meios de contraste radiológicos; biossegurança; organização do processo de trabalho 
em radiologia e diagnóstico por imagem em saúde.  
============================================================================= 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Segurança do trabalho; vulnerabilidade de pessoas e instalações; legislação sobre segurança e 
medicina do trabalho; análise de riscos no trabalho; educação para a saúde e segurança no trabalho; 
prevenção e combate a incêndio; procedimentos básicos de emergência; técnicas de abandono de 
área; acidentes do trabalho; análise de condições de trabalho; ergonomia; psicologia do trabalho; 
organização do processo de trabalho em saúde e segurança no trabalho; legislação trabalhista; 
segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde.   
============================================================================= 
TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 
Biossegurança; fisiologia e fisiopatologia do sangue; biofísica e tecnologia aplicadas; anatomia e 
fisiologia humanas aplicadas; elaboração de documentos e registros administrativos; legislação 
específica da área e sua aplicação; ética; segurança nos procedimentos hemoterápicos; técnicas de 
coleta de sangue; normas e procedimentos para atendimentos primários em intercorrências; biologia 
celular, molecular e genética aplicadas; fundamentos e técnicas em imuno-hematologia: controle de 
qualidade em hemoterapia: imunologia; microbiologia, parasitologia e doenças transmissíveis pelo 
sangue; bioquímica aplicada; fundamentos e técnicas em processamento de sangue; protocolos de 
estocagem, conservação e transporte de sangue e derivados; fundamentos e técnicas de transfusão; 
formas de relação e organização do trabalho em hemoterapia; legislação sanitária, trabalhista e 
profissional aplicada à atividade em hemoterapia.  
============================================================================= 
 
 

 
NÍVEL MÉDIO  

 
Língua Portuguesa 
 
(CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE ÁREA: ADMINISTRATIVA) 
 
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. 
Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
============================================================================= 
 



 

Saúde Pública 
 
(CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE ÁREA: ADMINISTRATIVA) 
 
Políticas de Saúde: retrospectiva histórica e reforma sanitária; Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes; Lei 8.080 e Lei 8.142; Políticas de Saúde (Política de Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade); Organização dos Serviços de Saúde no Brasil; Processo de Trabalho em Saúde; 
Pacto pela Vida; Pacto em defesa do SUS; Pacto de Gestão; Participação e controle social no SUS; 
Gestão de Sistema e Serviços de Saúde; Descentralização e a municipalização da Saúde no Brasil; 
Informações em Saúde; Sistema de informação no SUS; Regulação em Saúde; Epidemiologia em 
Saúde Coletiva; Processo Saúde&Doença; Promoção da saúde e prevenção das doenças; Vigilância 
em Saúde (Vigilância Epidemiológica / Vigilância Ambiental / Vigilância Sanitária); Planejamento e 
avaliação de serviços; Formação e Educação em Saúde; Gestão do trabalho e da Educação na 
Saúde;Política Nacional de Humanização; Ética e Bioética.   
============================================================================= 

 
Informática 
 
(CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE ÁREA: ADMINISTRATIVA) 
 
Noções de operação de Microcomputadores: Sistema operacional Windows, Microsoft Office. 
Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico, Internet Explorer e Outlook 
Express. Noções de utilização de softwares. Teclas e suas Funções. 
 
 
Conhecimentos Gerais 
 
(CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE ÁREA: ADMINISTRATIVA) 
 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
============================================================================= 
 
 
 


