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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CADO/PM: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. 
2. Gêneros e tipos de textos.   
3. Coerência e coesão textual. 
3.1. Instrumentos de coesão textual. 
3.2. Valor semântico e emprego de conectivos.   
4. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
4.1. Emprego dos sinais de pontuação. 
5. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do 
pronome indefinido, do pronome demonstrativo e do pronome relativo. 
6. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
7. Flexão nominal de gênero e número. 
8. Flexão verbal. 
9. Valores da coordenação e da subordinação. 
10. Sintaxe de concordância. 
11. Sintaxe de regência. 
11.1. Emprego do sinal indicativo da crase. 
12. Sintaxe de colocação.  
13. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. 
Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 
14. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. 
15. Níveis de língua e funções da linguagem. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
1. Conceitos básicos de hardware e software. 
2. Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades. 
3. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, 
arquivos, pastas, programas, impressão, Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
4. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, 
correio eletrônico e busca e pesquisa na internet. Noções de serviços: Internet e Intranet. 
5. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de 
arquivos, pastas e programas. 
6. Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware. 
 
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

1. Lei Complementar 53/2006 (art 1º ao 13 e art 42 ao 48); Lei 6.833/2006 (art. 1º ao 55 e art 155 ao 173); 
Lei 5.251/85 (art 1º ao 87 e art 120 ao 125). (disponível no site da fadesp/concurso). 

 
1. MÉDICOS: 
 
• CLÍNICO GERAL 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
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5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Doenças infecciosas: SIDA, Dengue, Leptospirose, Tuberculose, Hanseníase, Malária, Parasitoses 
intestinais, Doenças sexualmente transmissíveis, Toxoplasmose, Meningite. 
2. Anemias. 
3. Cânceres de pulmão, mama, cólon e reto, estômago, pâncreas, fígado, próstata, rim e tireóide. 
4. Hepatites virais. 
5. Insufuciência hepática crônica. 
6. Diarréias agudas e crônicas. 
7. Doenças pépticas 
8. Pancreatite aguda e crônica. 
9. Insuficiência cardíaca congestiva. 
10. Cardiopatias isquêmicas. 
11. Acidente vascular cerebral. 
12. Hipertensão arterial. 
13. Choque e reanimação cárdio-respiratória. 
14. Diabetes mellitus. 
15. Doenças da tireóide. 
16. Dislipidemias. 
17. Insuficiência renal. 
18. Glomerulopatias. 
19. Infecção do trato urinário. 
20. Infecções respiratórias. 
21. Asma. 
22. DPOC. 
23. Tromboembolismo pulmonar. 
24. Cor pulmonale. 
25. Colagenoses: Artrite reumatóide, Esclerose sistêmica progressiva, Febre reumática, Lúpus eritematoso 
disseminado, Dermatopolimiosite. 
26. Depressão e Síndrome do pânico. 
27. Diagnóstico diferencial dos distúrbios da consciência. 
28. Intoxicação exógena. 
29. Antimicrobianos. 
30. Ética e Bioética.     
 
1.2. OFTALMOLOGISTA 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
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PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Propedêutica oftalmológica, Anatomia ocular e anexos.  
2. Refração ocular. 
3. Neuroftalmologia. 
4. Doenças dos anexos oculares, Aparelho lacrimal, Conjuntiva, Córnea, Cristalino, Úvea, Retina. 
5. Glaucoma. 
6. Estrabismo. 
7. Urgências em oftalmologia, trauma. 
8. Plástica ocular. 
 
1.3. PSIQUIATRIA 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Concepção psicossomática/ psicoimunologia (depressão - câncer). 
2. Observação psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares. 
3. Transtornos mentais orgânicos. 
4. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. 
5. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 
6. Transtorno do humor. 
7. Transtornos neuróticos relacionados ao stress e somatoformes. 
8. Tratamento em psiquiatria: terapêuticas biológicas e psicoterapias. 
9. Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente na infância e adolescência. 
10. Saúde mental: psiquiatria preventiva e da comunidade. 
11. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: superação do modelo asilar, 
reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, 
interdisciplinaridade; psicopatologia; assistência integral às pessoas em situação de risco; violência contra 
a criança, adolescente, mulher e idoso. 
 
1.4. CARDIOLOGISTA 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
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Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Hipertensão Arterial Sistêmica 
2. Insuficiência Cardíaca 
3. Estenose da Válvula Mitral 
4. Insuficiência da Válvula Mitral 
5. Prolápso da Válvula Mitral 
6. Estenose da Válvula Aórtica 
7. Insuficiência da Válvula Aórtica 
8. Cardiomiopatias 
9. Insuficiência Coronária Aguda 
10. Insuficiência Coronária Crônica 
11. Cardiopatias Congênitas Acianóticas ( Cia; Civ; Pca ) 
12. Cardiopatias Congênitas Cianóticas ( Tetralogia de Fallot; Drenagem Anômala de Veias Pulmonares ) 
13. Aterosclerose e Dislipidemia 
14. Endocardite Infecciosa 
15. Febre Reumática 
16. Eletrocardiograma Normal 
17. Eletrocardiograma – Sobrecarga de Câmaras Cardíacas 
18. Eletrocardiograma – Infarto Agudo do Miocárdio 
19. Indicação para implante de marca passo. 
 
1.5. PEDIATRIA 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Código de Ética Médica 
2. Alimentação: do RN ao adolescente 
3. Crescimento e desenvolvimento normal 
4. Assistência ao recém-nascido na sala de parto 
5. Características do RN normal e do pré-termo 
6. Reanimação cardio-respiratória em Pediatria (PALS) 
7. Dor no RN 
8. Infecções no RN 
9. Icterícia no RN 
10. Cardiopatias congênitas 
11. Patologias cirúrgicas 
12. Patologias endócrinas 
13. Hepatites 
14. Anemia ferropriva 
15. Doença falciforme 
16. Asma 
17. IVAS 
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18. Pneumonias 
19. Vacinações 
20. Avaliação nutricional da criança e do adolescente 
21. Obesidade 
22. Tuberculose 
23. Infecção pelo HIV em crianças 
24. Enteroparasitoses 
25. Diarréias 
26. Constipação intestinal 
27. Refluxo gastroesofágico 
28. Convulsões 
29. Meningoencefalites 
30. Doença reumática 
31. ITU 
32. Nefrites 
33. Nefroses 
34. Violência contra criança e adolescente 
35. Doenças exantemáticas 
 
1.6. GERIATRA 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Teorias de envelhecimento, crescimento populacional: Aspectos demográficos e sociais, anatomia e 
fisiologia do envelhecimento, aspectos de propedêutica do idoso. Envelhecimento cerebral: demências, 
aspectos psiquiátricos do envelhecimento, síndromes extrapiramidais, arteosclerose. Aspectos estruturais 
do coração idoso - interferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, 
principais afecções pulmonares, envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho 
digestivo, envelhecimento renal, incontinência urinária, doenças da hipófise, suprarenal e paratireoide, 
doenças da tireoide, diabetes Mellitus e envelhecimento. Aspectos hematológicos-anemias, 
envelhecimento ósseo: osteoporose, principais artropatias e conectivopatias. Aspectos ortopédicos e 
traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento, câncer na terceira idade. 
Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos otorrinolaringológicos do envelhecimento. 
Anestesia. Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Biologia do envelhecimento. Aspectos 
metabólicos e estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e sociais do envelhecimento populacional. 
Medidas preventivas. Sexualidade no idoso. Relação médico - paciente -família. Farmacologia Geriátrica. 
Violência e Iatrogenia na 3ª. Idade. 
 
1.7. GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 
PARTE I - COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
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cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Anatomia clínica cirúrgica dos órgãos genitais femininos e propedêutica ginecológica. 
2. Planejamento familiar. Saúde da mulher. Métodos anticoncepcionais: classificação, indicações e 
contraindicações. 
3. Doenças sexualmente transmissíveis (DST). 
4. Prevenção do câncer e genitoscopia. 
5. Lesões precursoras e neoplasias benignas e malignas do aparelho genital feminino. 
6. Distúrbios menstruais e patologias do climatério e menopausa. 
7. Urgências ginecológicas. 
8. Videolaparoscopia em ginecologia: diagnóstica e cirúrgica. 
9. Distopias genitais; fístulas. 
10. Diagnóstico da gravidez, pré-natal, parto normal, tocurgias, puerpério normal e patológico. 11. 
Abortamento, gravidez ectópica - mecanismo do parto – assistência ao parto normal – fases clínicas do 
parto – parto prematuro – parto prolongado e parto gemelar. 
12. Aspectos médico legais em ginecologia e obstetrícia. 
13. Humanização do parto e papel da doulas; exercícios de atenuação da dor. 
14. Violência contra a mulher. 
15. Síndromes hipertensivas e hemorrágicas da gestação. 
16. Urgências obstétricas. 
17. Doença hemolítica perinatal. 
18. Sofrimento fetal (agudo e crônico). 
19. Diabete gestacional. 
20. Aleitamento materno. 
21. Indicadores de mortalidade materna e perinatal. 
22. Epidemiologia básica. 
23. Sistema de agravos notificáveis. 
24. Propedêutica do casal infértil; - Técnicas de reprodução assistida. 
25. Puberdade precoce e tardia. 
 
1.8. MEDICINA DO TRABALHO 
PARTE I: COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
 



 
38 

 

PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Conceito de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhado. Legislação sobre Higiene, 
Segurança e Medicina do Trabalho da CLT. Principais Convenções e Recomendações da OIT ratificadas 
pelo Brasil. Portaria 3.214 e textos complementares. Estrutura institucional da Saúde Ocupacional no 
Brasil: entidades e Serviços de Medicina do Trabalho: finalidade, organização e atividades. Legislação 
Previdenciária (Leis 8.212 e 8.213 e Decreto 3.048). Acidentes do Trabalho: conceito, aspectos legais, 
registros, taxas de freqüência e gravidade, custos, prevenção. Aposentadoria Especial: Critérios para 
concessão. Comissão interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO: diretrizes, responsabilidades e implantação. Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA: estrutura, desenvolvimento e responsabilidades. Doenças profissionais: conceito, 
causas, aspectos legais, registro e medidas preventivas. Princípios básicos da identificação, avaliação e 
controle dos agentes físicos das doenças profissionais: ruído, calor, radiações ionizantes e não-ionizantes, 
pressões anormais, vibrações, etc. princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes 
químicos das doenças profissionais; gases, vapores, aerodisperóides, metais tóxicos e poeiras orgânicas e 
minerais. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes biológicos das doenças 
profissionais. Fisiopatologia: diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças profissionais causadas por 
agentes físicos, químicos e biológicos. Ambiente e condições insalubres: aspectos legais, limites de 
tolerância, avaliações ambientais quantitativas e qualitativas, enquadramento etc. Higiene dos ambientes 
de trabalho e instalações acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios etc). Processos de Trabalho mais 
comuns nos meios industriais: pintura, soldagem, galvanoplastia, usinagem de metais, operações de 
fundição, limpeza ácida e alcalina de metais, processamento de produtos químicos etc. Agrotóxicos: 
principais grupos, mecanismos tóxicos, riscos ao trabalhador e a população, prevenção e tratamento das 
intoxicações agudas. Controle médico de grupos de trabalhadores especiais (menores, deficientes, 
portadores de doenças crônicas etc). A fadiga profissional; fisiopatologia e medidas de prevenção. Câncer 
ocupacional: classificação dos carcinógenos, mecanismos, principais substâncias e processos de trabalho 
que implicam em carcinogenicidade potencial. Conceito de biossegurança em laboratórios e hospitais. 
 
1.9. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
PARTE I: COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
1. Urgências Cardiovasculares: Insuficiência coronariana aguda, Arritmias, Choque, Parada cardio-
respiratória, Edema agudo de pulmão, Hipertensão, acidentes tromboembólicos. 
2. Urgências Neurológicas: Comas, Convulsões, Acidentes vasculares cerebrais, Traumatismos 
cranioencefálicos, Lesões por arma de fogo e arma branca. 
3. Urgências Respiratórias: Insuficiência respiratória aguda, Traumatismo aberto/fechado de tórax, 
Afogamento. 
4. Urgências Digestivas (Gastrointestinais): Dor abdominal, Abdômen agudo, Hemorragia digestiva alta e 
baixa, Traumatismo aberto e fechado do abdômen. 
5. Urgências Geniturinárias: Hemorragias genitais, Insuficiência renal aguda, Traumatismos aberto/ 
fechado do trato geniturinário. 
6. Urgências Traumato-Ortopédica: Fraturas, Entorses e luxações. 
7. Urgências Clínicas: Emergências endócrinas nos diabéticos, Emergências endócrinas da tireoide, 
Emergências endócrinas da adrenal, Politraumatizados, Lesões por eletricidade, Grande queimado, 
Reações alérgicas agudas, Acidente por animais peçonhentos. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Anatomia do sistema musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, 
luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e 
tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, 
diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, 
classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias 
congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de 
acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e pseudo tumorais na criança e no adulto, que 
afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. 
Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades 
angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e 
avançada: TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que 
acometem o esqueleto axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho - DORT (ex. 
L.E.R.). Afecções da coluna vertebral-cervicobraquialgias, dorsalgias, lombalgias e lombociatalgias agudas 
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e crônicas. Urgências em traumato-ortopedia e emergências traumato-ortopédicas. Doenças 
osteometabólicas. 
 
 
2. CIRURGIÃO DENTISTA: 
 
2.1. CLÍNICO GERAL 
PARTE I: COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES DE CLÍNICO GERAL E ENDODONTISTA 
FARMACOLOGIA - Farmacodinâmica, Farmacocinética e Farmacoterapêutica; Mecanismos gerais de 
interação das drogas; Anestésicos locais; Analgésicos opióides e não-opióides; Antiinflamatórios 
esteroidais e não-esteroidais; Hemostáticos, Anticoagulantes e Trombolíticos; Antibióticos e Antifúngicos; 
Seleção, prescrição e posologia de medicamentos; e Complicações advindas da terapêutica 
medicamentosa. RADIOLOGIA - Radiografias em odontologia: películas, revelação e produção da 
imagem; Efeitos biológicos das radiações ionizantes; Proteção contra os Raios X; Técnicas Radiográficas, 
Periapicais, Bite-wings, Oclusais, Panorâmicas e Principais tomadas cefalométricas, radiografias para 
visualização de Seios da Face, ATM e Glândulas Salivares; Interpretação radiográfica; Patologia 
radiográfica; e Novos métodos de exames em imaginologia. DIAGNÓSTICO ORAL E PATOLOGIA BUCAL 
- Estruturas normais da cavidade bucal; Anomalias dos dentes: ambientais e de desenvolvimento; 
Metodologia do exame do paciente: semiotécnica, história clínica, exame clínico, diagnóstico, plano de 
tratamento, conceitos e aplicações práticas; Biópsia como exame complementar: instrumental e cuidados 
com o material biopsado; Alterações do desenvolvimento e crescimento das estruturas orais; Tumores 
Odontogênicos; Tumores Benignos Não-odontogênicos; Neoplasmas Malignos Não-odontogênicos dos 
Maxilares; Cistos da Boca; Manifestações orais de doenças sistêmicas e infecções orais por Vírus, 
Fungos, e Bactérias; Lesões Inflamatórias dos Maxilares; Injúrias físicas e químicas; Doenças Vesículo-
bolhosas; Condições ulcerativas; Lesões Brancas; Lesões Vermelho-azuis; Pigmentação dos tecidos 
bucais e peribucais; Lesões Verrucoso-papilares; e Tumefações submucosas das Estruturas Orais. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico. 
2. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. 
3. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. 
4. Tratamento conservador da Polpa. 
5. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. 
6. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração. 
7. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. 
8. Extração dentária, simples, complicações. 
9. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes 
operatórios. 
10. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. 
11. Procedimentos periodônticos. 
12. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. 
13. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. 
14. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. 
15. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: procedimentos de urgência. 
16. Radiologia oral. 
17. Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. 
18. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde 
bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPOD, ceo-d, CPO-
S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas 
de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde 
bucal coletiva. 
19. Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e 
ação tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação 
natural x artificial ou mista: influências no desenvolvimento do sistema estomatognático; Más-oclusões e 
hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais 
infectantes. 
20. Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais (PNE). 
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2.2.  ENDODONTISTA 
PARTE I: COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES DE CLÍNICO GERAL E ENDODONTISTA 
FARMACOLOGIA - Farmacodinâmica, Farmacocinética e Farmacoterapêutica; Mecanismos gerais de 
interação das drogas; Anestésicos locais; Analgésicos opióides e não-opióides; Antiinflamatórios 
esteroidais e não-esteroidais; Hemostáticos, Anticoagulantes e Trombolíticos; Antibióticos e Antifúngicos; 
Seleção, prescrição e posologia de medicamentos; e Complicações advindas da terapêutica 
medicamentosa. RADIOLOGIA - Radiografias em odontologia: películas, revelação e produção da 
imagem; Efeitos biológicos das radiações ionizantes; Proteção contra os Raios X; Técnicas Radiográficas, 
Periapicais, Bite-wings, Oclusais, Panorâmicas e Principais tomadas cefalométricas, radiografias para 
visualização de Seios da Face, ATM e Glândulas Salivares; Interpretação radiográfica; Patologia 
radiográfica; e Novos métodos de exames em imaginologia. DIAGNÓSTICO ORAL E PATOLOGIA BUCAL 
- Estruturas normais da cavidade bucal; Anomalias dos dentes: ambientais e de desenvolvimento; 
Metodologia do exame do paciente: semiotécnica, história clínica, exame clínico, diagnóstico, plano de 
tratamento, conceitos e aplicações práticas; Biópsia como exame complementar: instrumental e cuidados 
com o material biopsado; Alterações do desenvolvimento e crescimento das estruturas orais; Tumores 
Odontogênicos; Tumores Benignos Não-odontogênicos; Neoplasmas Malignos Não-odontogênicos dos 
Maxilares; Cistos da Boca; Manifestações orais de doenças sistêmicas e infecções orais por Vírus, 
Fungos, e Bactérias; Lesões Inflamatórias dos Maxilares; Injúrias físicas e químicas; Doenças Vesículo-
bolhosas; Condições ulcerativas; Lesões Brancas; Lesões Vermelho-azuis; Pigmentação dos tecidos 
bucais e peribucais; Lesões Verrucoso-papilares; e Tumefações submucosas das Estruturas Orais. 
PARTE II: CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Anatomia da cavidade pulpar e do periápice, Zona Crítica Apical; Desenvolvimento, função e estrutura do 
Complexo Dentino-pulpar; Alterações pulpares e Patologia Periapical; Microbiologia em Endodontia; 
Seleção de casos, Métodos de diagnóstico, Emergências em Endodontia; Radiologia em Endodontia; 
Tratamento conservador da polpa; Isolamento absoluto do campo operatório; Acesso à Câmara Pulpar e 
aos Canais Radiculares, Odontometria; Substâncias químicas empregadas no tratamento endodôntico; 
Preparo Químico-mecânico e Obturação do Sistema de Canais Radiculares; Medicação Intracanal; 
Instrumentos, materiais e equipamentos; Retratamento e Cirurgia em Endodontia; Trauma Dental; e Falhas 
e incidentes no tratamento endodôntico. 
 
3. FARMACEUTICO 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Coleta de material biológico: procedimentos, anticoagulantes, transporte e conservação de amostra 
biológicas. 
2. Diagnóstico laboratorial da função hepática, função renal, dislipidemias, infarto agudo do miocárdio e 
diabetes mellitus. 
3. Interpretação clínico-laboratorial do hemograma. Testes de coagulação. Distúrbios eritrocitários e 
leucocitários. 
4. Exame parasitológico das fezes. 
5. Elementos anormais e sedimentoscopia urinária. 
6. Exame microbiológico de urina, fezes, LCR e secreções biológicas. Teste de sensibilidade a 
antimicrobianos. Diagnóstico laboratorial de tuberculose, hanseníase, hepatites virais e HIV. 
7. Diagnóstico laboratorial de malária, doença de Chagas e Leishmaniose. 
8. Controle de qualidade em análise clínicas. 
9. Parâmetros para funcionamento do SUS. 
10. Código de ética da profissão farmacêutica. 
11. Formas farmacêuticas e vias de administração de medicamentos. Antiinflamatórios não esteroidais 
(AINES), antidiabéticos e anti-hipertensivos. 
12. Boas práticas em farmácia e drogarias. Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. 
 
4. MÉDICO VETERINÁRIO 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Patologia Geral: Processos degenerativos celulares, Alterações do crescimento e diferenciação celular, 
Neoplasias. 
2. Patologia Animal: Patologia da pele e anexos, Patologia das glândulas mamárias, Patologia do aparelho 
respiratório, Patologia do aparelho circulatório, Patologia do aparelho digestivo, Patologia do aparelho 
urinário, Patologia do aparelho genital, Patologia dos órgãos eritropoiéticos, Patologia dos órgãos 
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linfopoiéticos, Patologia do aparelho locomotor, Patologia do sistema nervoso. 
3. Epidemiologia: Conceitos fundamentais, Hospedeiros e parasitas, Variação da ocorrência de doenças 
em populações – Distribuição espacial e temporal, Avaliação quantitativa da ocorrência de doenças em 
populações, Profilaxia, Medidas aplicáveis ao componente sócio-econômico-cultural: Educação Sanitária, 
Epidemiologia e controle das doenças transmissíveis de interesse médico-veterinário e de saúde pública: 
Raiva, encefalite eqüina, Cinomose e hepatite dos cães, Doença de Aujesky, Febre aftosa, Anemia 
infecciosa eqüina, Influenza eqüina, Toxinfecções de origem alimentar, Tuberculose, Brucelose, 
Leptospirose, Toxoplasmose, Gastroenterites parasitárias dos animais domésticos, Coccidioses dos 
mamíferos domésticos, Babesioses, Ixodidioses, Sarnas, Doenças Parasitárias de interesse médico-
veterinário e saúde pública. 
4. Tecnologia e Inspeção de alimentos: Inspeção higiênico – sanitária “ante-morte” dos animais de corte, 
Higiene de produtos e de sub produtos da indústria da carne, Complexo “Teníase-cisticercose”: Questão 
de Saúde Pública, Carcaças: qualidade, fatores de conservação, critérios de julgamento. 
5. Estudo Clínico da Gestação: Diagnóstico da gestação, Patologia da gestação, Parto, Patologia do Parto, 
Patologia do Puerpério. 
6. Inseminação Artificial em Bovinos e Equinos. 
7. Patologia e Clínica da Reprodução. 
8. Clínica Médica de Equinos: Afecções do Sistema Digestivo, do Sistema Respiratório, do Sistema 
Cardiovascular, do Sistema Músculo-Esquelético, Afecções da Pele e Anexos. 
9. Doenças nutricionais e Metabólicas de equinos e cães. 
10. Patologia Clínica Veterinária: exame de urina, Interpretação do eritrograma, Interpretação do 
leucograma. 
11. Técnica cirúrgica em equinos e cães: Medicação pré-anestésica, Anestesia geral. 
 
5. FISIOTERAPEUTA 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia. 
2. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia. 
3. Fundamentos, técnicas e recursos de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e 
neurológica. 
4. Fisioterapia em UTI.   
5. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. 
6. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. 
7. Fisioterapia reumatológica. 
8. Fisioterapia preventiva na saúde pública e saúde do trabalhador. 
9. Fisioterapia em Pediatria e neonatologia. 
10. Fisioterapia em Saúde da Mulher. 
11. Fisioterapia Dermato funcional. 
12. Fisioterapia em oncologia. 
13. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas. 
14. Aspectos gerais e legais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da 
fisioterapia. 
 
6. PSICÓLOGO 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função 
do psicólogo nas organizações; saúde mental no trabalho. 
2. Aprendizagem, emoções e afetos na organização do trabalho: processos de aprendizagem e 
socialização organizacional; processos emocionais e afetivos constituintes do vínculo com as 
organizações e sua cultura. 
3. Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; psicologia social crítica; processos de interação social. 
4. Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psico-
higiene; medidas de promoção e prevenção em saúde; estresse pós traumático, estresse ocupacional 
(BURNOUT), função do psicólogo na área de saúde. 
5. Psicopatologia: concepção de normal e patológico; desenvolvimento da concepção de doença mental; 
diagnóstico das perturbações mentais; papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. 
6. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e cidadania; temas atuais em 
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direitos humanos no Pará e na Amazônia; 
7. Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais em análise institucional; contribuições das 
teorias sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos intergrupais; técnicas de dinâmicas de grupo. 
8. Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação 
psicológica; documentos psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e relatório). 
9. Gestão de Pessoas: recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de 
pessoas. 
10. Psicodiagnóstico: definição; histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; 
aspectos éticos implicados no diagnóstico. 
11. Teorias e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, comportamental, 
gestalt, abordagem centrada na pessoa. 
12. Código de Ética: atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho e do psicólogo 
hospitalar. 
 
7. ASSISTENTE SOCIAL 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a 
Questão Social no contexto brasileiro contemporâneo. 
2. Planejamento em Serviço Social: Planejamento estratégico e projetos de intervenção social. 
3. Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social, Pesquisa Social, debates e aspectos 
metodológicos. 
4. Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social, instrumentalidade e mediação como instrumento de 
intervenção. 
5. Ética em Serviço Social: discussões, legislação e Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
6. Fundamentos das relações sociais no âmbito das instituições. 
7. Políticas Sociais e Direitos Sociais. 
8. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor. 
9. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. 
10. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário. 
11. O desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção. 
12. Legislação atualizada e discussões pertinentes ao trabalho profissional do Assistente Social: Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, Lei Maria da Penha, Direito 
das Pessoas Portadoras de Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), Tratamento Fora do Domicilio (TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência 
Social. 
 
8. TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Ética profissional e responsabilidade. 
2. Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e interdisciplinares em saúde. 
3. Saúde coletiva e do trabalho. 
4. Tópicos em saúde mental e reforma psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. 
5. Modelos de atenção em saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. 
6. A inserção no trabalho das pessoas em situação de desvantagem. 
7. Saúde mental da criança. 
8. Reabilitação psicossocial, física e inclusão. 
9. Atividades e recursos terapêuticos em terapia ocupacional. 
10. Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais. 
11. Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos gerais. 
12. Modelos em Terapia Ocupacional. 
13. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas. 
14. 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, proprioceptiva (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 
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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 musculo esquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacional 
Neuropediátrica; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional Traumato-ortopédica; Terapia 
Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. 
15. 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. 
16. Temas Transversais. 
17. Ética profissional da Terapia Ocupacional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


