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COMUM A TODOS OS CARGOS

LÍNGUA PORTUGUESA:  Compreensão e Interpretação de Texto, Tipos e Gêneros textuais, Coesão e Coerência, ideia 
central e convergentes do texto, ponto de vista do autor. A linguagem e suas diferentes funções. Estrutura entre as palavras 
na frase,  seus  aspectos  morfológicos  e  sintáticos.  Semântica:  relação  entre  palavras  e  orações,  sinônimo,  antônimo, 
homônimos  e  denotação,  ambiguidade.  Parônimos,  conotação,  Figuras  de  Linguagem.  Produção  textual:  coerência  e 
coesão, tipo, composição, elementos da comunicação e funções da linguagem. Acordo Ortográfico, Ortografia, Acentuação 
das palavras, Pontuação, uso do hífen, Divisão silábica, Fonética. Uso dos Pronomes, Sintaxe e Regência.

CONHECIMENTOS  GERAIS  E  ATUALIDADES:  Conhecimentos  sobre  a atualidade,  noções  gerais  sobre  a  vida 
econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do 
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e 
inovações  científicas  na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade  contemporânea.  Desenvolvimento 
urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: FISIOTERAPEUTA

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Conhecimento  e  procedimentos  de  prevenção,  habilitação  e  reabilitação  de 
pessoas,  avaliação e diagnóstico  fisioterápicos,  promoção da saúde e  qualidade  de vida,  fiscalização de locais  e 
processos de trabalho, visitas domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção básica  
em saúde do trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de 
cinesiologia  e  biomecânica,  propedêutica  fisioterapêutica.  processos  terápicos  (hidroterapia,  massoterapia, 
eletrotermofototerapia.),  órteses  e  próteses,  anatomia,  fisiologia,  fisiologia  do exercício  e  fisiopatologia,  tratamento 
fisioterapêutico nas lesões desportivas. prevenção de lesões desportivas. procedimentos fisioterápicos (neurológicos e 
neuropediátricos, ortopédicos e traumatológicos, cardiológicos, pneumológicos, ginecológicos e obstétricos), geriatria. 
Tratamentos,  reabilitação e orientações à indivíduos com Síndromes,  Paralisia  Cerebral,  bem como portadores de 
sequelas relativos à doenças cardiovasculares, vasculares cerebrais entre outras.

CARGO 402: CLÍNICO GERAL PLANTÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, 
Cuidados gerais  com o paciente  em medicina interna.  Doenças cardiovasculares:  hipertensão  arterial,  cardiopatia 
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma 
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares. Doenças 
gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, 
colelitíase  e  colecistite,  pancreatite,  hepatites  virais  e  hepatopatiastóxicas  hepática  crônica.  Doenças  renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes  
mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 
espondiloartropatias  e  gota.  Doenças  infecciosas  e  terapia  antibiótica.  Exames  complementares  invasivos  e  não‐
invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Controle de infecções hospitalares. Doenças 
neurológicas, AVC,  polirradiculoneurites, polineurites e doenças periféricas. Doenças degenerativas e infecciosas do 
SNC. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de 
Saúde. Ética Médica.

CARGO 403: MÉDICO AUDITOR

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Medicina  preventiva e  social,  Estudos epidemiológicos;  Indicadores  de saúde; 
Legislação Federal e Estadual do SUS; Prevenção de doenças e agravos à saúde;  Programa de Saúde da Família: 
conceito e características;  Saúde do trabalhador;  Sistema único de saúde; Vigilância epidemiológica. Diagnósticos, 
Análise previdenciária, Saúde da família, Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, reso luções e 
normas do Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica.
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CARGO 404: MÉDICO CARDIOLOGISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, 
procedimentos cirúrgicos, Cardiopatias isquêmicas (angina instável, IAM nQ e infarto agudo do miocárdio). Aneurisma 
de  aorta.  Dissecção  aguda  de  aorta.  Insuficiência  cardíaca.  Valvopatias  (aórtica,  mitral,  tricúspide  e  pulmonar).  
Hipertensão  arterial  sistêmica.  Miocardiopatias.  Endocardite  bacteriana.  Cor  pulmonale  agudo  e  crônico.  Doença 
reumática.  Pericardiopatias.  Arritmias  cardíacas.  Cardiopatias  congênitas  (cianóticas  e  acianóticas).  Choque 
cardiogênico. Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e interpretação.  Lei 8.080 de 19/09/1990 e 
demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica

CARGO 405: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, 
Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutricional 
do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura:  
aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de  
urgência/emergência.  Complicações  cirúrgicas  trans  e  pós-operatórias.  Imunologia  e  transplantes.  Mecanismos  de 
rejeição.  Parede  abdominal.  Omento.  Mesentério  e  Retroperitôneo.  Hérnias  da  parede  abdominal.  Choque. 
Traumatismo  abdominal.  Síndrome  comportamental  do  abdome.  Traumatismo  torácico.  Traumatismo  do  pescoço. 
Urgência:  abdome  agudo.  Doenças  que  simulam  abdome  agudo.  Apendicite  aguda.  Úlcera  péptica  perfurada. 
Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. 
Litíase biliar. Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn. Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio-encefálico 
e  raqui-medular.  Videolaparoscopia  diagnóstica  e  cirúrgica.  Hipertensão  porta  e  cirrose.  Queimaduras.  Urgências 
cardiorrespiratórias.  Sistema de atendimento pré-hospitalar.  Resposta metabólica ao trauma. Hemorragia  digestiva. 
Doenças das vias biliares.  Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do 
Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica

CARGO 406: MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva 
Anatomia clínica e cirúrgica do  aparelho reprodutor feminino.  Fisiologia  do ciclo  menstrual,  disfunções menstruais, 
anomalias congênitas e intersexo, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença 
inflamatória pélvica aguda e crônica.  Abdômen agudo em ginecologia.  Endometriose.  Distopias genitais.  Distúrbios 
urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário. Interpretação de  
exames  citológicos  e  diagnósticos  da  lesão  precursora  do  câncer  cérvico  uterino. Noções de  rastreamento, 
estadiamento e tratamento do câncer da mama.  Esterilidade conjugal e planejamento familiar.  Anatomia e fisiologia da 
gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. Assistência pré‐natal na gestação normal e 
avaliação de alto risco obstétrico.  Diagnóstico de malformações fetais, aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, 
corioncarcinoma e transmissões de infecções maternas fetais.  Doenças hipertensivas na gestação.  Pré‐eclampsia. 
Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias. Doenças renais e outras condições clínicas na gestação. HIV/AIDS na 
gestação  e  prevenção  da  transmissão  vertical.  Mecanismo  do  trabalho  de  parto.  Assistência  ao  parto  e  uso  do  
partograma. Distócias. Indicações de cesárias e fórceps.  Rotura prematura de membranas. Condução. Indicações de 
analgesia e anestesia intraparto. Indicação de histerectomias puerperais. Hemorragia de terceiro trimestre. Sofrimento 
fetal  crônico  e  agudo.  Prevenção  da  prematuridade.  Condução  e  tratamento  clínico  e  cirúrgico  de  emergências 
obstétricas.  Lei  8.080  de 19/09/1990 e demais  leis  relativas à  Saúde Pública,  resoluções e normas do Conselho  
Nacional de Saúde. Ética Médica.

CARGO 407: MÉDICO NEUROLOGISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva 
Fisiopatogenia  do  SNC.  Semiologia  dos  estados  alterados  da  consciência.  Doença  cérebro-vascular,  isquemia  e 
hemorragia. Tumores do SNC. Epilepsia: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento medicamentoso, estado 
de mal convulsivo. Hipertensão intracraniana. Doenças desmielinizantes. Demências. Neuropatias periféricas. Doenças 
neurológicas  com  manifestações  extra-piramidais.  Miopatias.  Miastemia  grave  e  polimiosite.  Diagnóstico  de 
traumatismo crânio-encefálico.  Doenças infecciosas  e  parasitárias  do SNC. Distúrbio  do  sono.   Preenchimento  da 
declaração  de  óbito.  Lei  8.080  de  19/09/1990  e  demais  leis  relativas  à  Saúde  Pública,  resoluções  e  normas  do 
Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica.

CARGO 408: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva 
Embriologia ocular. anatomia e histologia ocular: órbita‐ conteúdo e relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva. Globo 
ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios dióptricos. Músculos extrínsecos.  Aparelho lacrimal.  Fisiologia da 
visão. Refração: noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de contato.  Patologia,  
diagnóstico  e  tratamento  das  doenças  do(a):  órbita,  conjuntiva,  esclera,  úvea,  retina,  vítreo,  cristalino  e  aparelho 
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lacrimal. Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico. Estrabismo: classificação, 
quadro clínico, diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões oculares de patologias sistêmicas. Urgências 
em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. AIDS – manifestações oculares. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à 
Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica.

CARGO 409: MÉDICO ORTOPEDISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva 
Sistema músculo-esquelético. Estrutura do tecido ósseo. Crescimento e desenvolvimento. Calcificação, ossificação e 
remodelagem. Estrutura do tecido cartilaginoso. Organização, crescimento e transplante. Tecido muscular: organização, 
fisiologia  e  alteração  inflamatória.  Deformidades  congênitas  e  adquiridas.  Pé  torto  congênito.  Displasia  do 
desenvolvimento  do  quadril.  Luxação  congênita  do  joelho.  Pseudoartrose  congênita  tíbia.  Talus  vertical.  Aplasia 
congênita/displasia  dos  ossos  longos.  polidactilia  e  sindactilia.  Escoliose.  Infecções  e  alterações  inflamatórias 
osteoarticulares.  Artritepiogenica,  osteomielite  aguda  e  crônica.  Tuberculose  óssea;  infecção  da  coluna  vertebral. 
Sinovites. Artrite reumatóide. Tumores ósseos e lesões pseudotumorais.  Osteocondroses. Alterações degenerativas 
osteoarticulares. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica. Tratamento do paciente politraumatizado.  Fraturas e 
luxações da articulação do quadril e da coluna cervico-toraco‐lombar. Fraturas, luxações, lesões capsuloligamentares e 
epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde 
Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica.

CARGO 410: MÉDICO PEDIATRA

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Saúde  Comunitária,  Análise  previdenciária,  Saúde  da  família,  Indicadores  de 
mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil,  Crescimento  e  desenvolvimento:  desnutrição,  obesidade  e  distúrbios  do 
desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências 
nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas,  
Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de 
vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias 
agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, 
Diabetes  mellitus,  Hipotireoidismo  e hipertireoidismo,  Insuficiência  supra-renal.  Distúrbios  neurológicos:  Coma, 
Distúrbios  motores  de  instalação  aguda,  Estado  de  mal  convulsivo.  Distúrbios  do  aparelho  urinário  e  renal: 
Glomerulopatias,  Infecções  do  trato  urinário,  Insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  Síndrome  hemolítico-urêmica, 
Síndrome  nefrótica.  Distúrbios  onco-hematológicos:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  Hemorragia  digestiva, 
Leucemias  e  tumores  sólidos,  Síndromes  hemorrágicas.  Patologia  do  fígado  e  das  vias  biliares:  Hepatites  virais, 
Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. 
Estafilococcias e  estreptococcias.  Infecção hospitalar.  Meningoencegalites virais  e  fúngicas.  Sepse e meningite  de 
etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas 
agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. 
Meningites virais e bacterianas. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas 
do Conselho Nacional de Saúde. Ética Médica.

CARGO 411: MÉDICO RADIOLOGISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva 
Física e efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de imagem radiográfica e controle de qualidade. 
Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Contrastes radiológicos. 
Imagenologia  do  tórax.  Doenças  pleuro‐pulmonares.  Massas  torácicas.  Tórax  nas  emergências.  Tórax  em  pediatria. 
Alterações intersticiais,  alveolares  e  mistas.  Imagenologia  do  aparelho  digestivo.  Métodos  e  patologias  mais  comuns. 
Abdome agudo. Estudo contrastado. Aparelho digestivo em pediatria. Aparelho urinário. Imagenologia do aparelho urinário. 
Massas  renais.  Trauma  renal.  Estudo  contrastado.  Aparelho  urinário  em  pediatria.  Sistema  músculo‐esquelético. 
Imagenologia das lesões osteomuscular articulares. Doenças inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. 6.5 Crânio e 
face (órbita e seios da face).  Primeiros socorros. Choque anafilático. Imagenologia do S.N.C., do T.C.E., do A.V.C. e do 
S.N.C.  em  pediatria.  Mamografia.  Técnicas  de  posicionamento.   Tumores  benignos.  Tumores  malignos.  Radiologia 
intervencionista.  Densitometria  óssea.   Sistema cardiovascular.   Bases  físicas  da ultra‐sonografia.  Ultrassonografia  do 
abdome  total,  do  tórax,  do  pescoço,  obstétrica  e  de  partes  moles.  Noções  básicas  de  Doppler.  Ultrassonografia 
intervencionista.  Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho  
Nacional de Saúde. Ética Médica.
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