PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 05/2015-RETIFICADO
Alterado somente Cargo PROFESSOR para PROFESSOR NP-2 e incluso Cargo
PROFESSOR NP-1
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS
LÍNGUA PORTUGUESA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Compreensão, interpretação, conteúdo, ideias e
tipos de textos.
Norma culta e variedades linguísticas.
Semântica e interação.
Emprego das palavras.
Ortografia oficial.
Acentuação gráfica.
Pontuação.
Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo).
Sintaxe de Concordância.
Sintaxe de Colocação e Regência.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da
Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2009.
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua
Portuguesa. Lucerna, 2001.
DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Objetiva.
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. SP:
Ática, 2000.
SAVIOLI, Francisco Platão e FIORIN, José Luiz.
Lições de texto. SP: Ática, 1996.
TEZZA, Cristóvão & FARACO, Carlos Alberto.
Oficina do texto. Petrópolis: Vozes.

INFORMÁTICA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conhecimentos sobre os sistemas operacionais
Windows 7, Windows 8 e Linux: Lubunto e Ubunto.
Conhecimentos sobre os softwares aplicativos utilizados nos sistemas operacionais Windows e Linux. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados ao
uso de informática, no ambiente de escritório. Manipulação de arquivos: copiar, apagar e mover arquivos
nos SOs Windows e Linux. Conhecimentos sobre o
LibreOffice e suas aplicações, incluindo o processador
de textos Writer, a planilha Calc, o editor de apresentações Impress, a aplicação de desenho e fluxogramas Draw, o banco de dados Base e o editor de
equações Math.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

Barkakati Naba; Dulaney, Emmett. Linux Referência Completa para Leigos. Editora Alta Books,
2009.
BALLEW, Joli; RUSEN, Ciprian Adrian. Windows 8
- Série Passo A Passo. Editora: Bookman. 1a. Edição,
2014.
BRAGA, William Cesar. Windows 7 – Guia prático
e rápido. Editora Alta Books. 1a. Edição, 2011.
Certificação Linux LPI Rápido e Prático - Editora
Alta Books, Primeira Edição 2012
COX, Joyce. Windows 7: Passo a Passo. Editora:
Bookman. 1a. Edição, 2010.
JERRY, Joyce. Windows 7: rápido e fácil. Editora
Bookman Companhia. 1a. Edição, 2011.
LibreOffice: documentação. Disponível em:
https://pt-br.libreoffice.org/ajuda/documentacao/.
NEGUS, Christopher. Linux - A Bíblia - o Mais
Abrangente e Definitivo Guia Sobre Linux. Editora Alta
Books, 2014.
PAULA Jr., Marcellino F. De. Ubuntu - Guia Prático para Iniciantes. Editora Ciência Moderna.
REIS, Wellington José dos. Libreoffice writer 4.2:
manipulando textos com liberdade e precisão. Editora
Viena, 2014.
REIS, Wellington José Dos. Libreoffice Impress
4.2 - Dominando Apresentações - Col. Premium. Editora Viena, 2014.
SIMÃO, Daniel Hayashida. Libreoffice calc 4.2:
dominando as planilhas. Editora Viena, 2014.
SIMÃO, Daniel Hayashida. Libreoffice Draw 4.2 Conceitos e Prática. Editora Viena, 2014.

CARGO: MÉDICO – 40h
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
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hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14)Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica – Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm.
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH

CARGO: MÉDICO – 20h
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sen-

do as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm.
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
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Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.

Anatomia e fisiologia da pele; Semiologia cutânea; Erupções eczematosas; Erupções eritematoescamosas; Erupções eritemato-pupúricas; Erupções
papulopruriginosas, Erupções vésico-bolhosas; Erupções por drogas e toxinas; Acne: Erupções acneiformes; Afecções ulcerosas da pele; Onicoses; Vitiligo;
Psoríase; Síndromes infecciosas cutâneas; Lúpus eritematoso, dermatomiosite, esclerodermias e doenças
do tecido conectivo; Piodemites; DST; Hanseníase;
Micoses superficiais e profundas; Leishmaniose tegumentar americana; Dermatoviroses; Tumores benignos e malignos da pele; Repercussões cutâneas de
doenças sistêmicas; Farmacologia dos medicamentos
usados em Dermatologia; Diretrizes de sociedades em
Dermatologia.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica – Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm.
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Fitzpatrick; Tratado de Dermatologia 7.a edição;
Ed. Revinter. 2011.

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
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distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia . 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Médico/Medicina do Trabalho: Aspectos históricos
da Medicina. Epidemiologia e Bioestatística aplicada à
Medicina do Trabalho. Doenças relacionadas ao Trabalho: identificação, prevenção, aspectos clínicos e
trabalhistas - Psicopatologias e Saúde Mental no trabalho - Doenças Osteomusculares relacionadas ao
trabalho - Tumores - Patologias respiratórias - Intoxicações agudas e crônicas - Patologias do Ouvido Doenças Hematológicas - Doenças do Sistema Nervoso - Patologias Hepáticas - Dermatoses - Doenças
Cardiovasculares. Acidentes de Trabalho: definições,
prevenção, aspectos clínicos e trabalhistas. Detecção
de Agravos à Saúde relacionados com o trabalho, na
consulta médica e ambiente laboral. Promoção de
saúde nos ambientes de trabalho. Exames e avaliações médico-ocupacionais. Vigilância em Saúde do
Trabalhador. Constituição Federal. Lei Orgânica da
Saúde: Lei Federal n° R080/1990. Regime Jurídico
Único: Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. Portaria
MTE nº 03214, de 8/6/1978 e suas alterações: Normas Regulamentadoras. Protocolos do Ministério da
Saúde. Resoluções do Conselho Federal de Medicina.
Riscos Ocupacionais. Riscos Químicos. Riscos Físicos.
Riscos Biológicos. Ergonomia. Trabalho noturno e em
turnos. Riscos decorrentes da Organização do Trabalho. Diretrizes e legislação relacionada à Medicina do
Trabalho.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm.
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.

Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Adalberto Mohai Szabo Junior. Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 9ª edição.
2015. Editora Rideel.
Documentos relacionados à legislação e regulação em Medicina do Trabalho.

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
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edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Mecanismo de Ação Hormonal. Ensaios hormonais. Fisiologia e Patologia Neuroendócrinas. Hipófise
Anterior: embriologia, anatomia, tipos celulares, irrigação e inervação; testes de avaliação hipotálamohipofisária; hipofunção; tumores. Hipófise Posterior:
anatomia, química, biossíntese e liberação dos hormônios, regulação das secreções hormonais e ações
biológicas; hipofunção; hiperfunção. Tireoide: anatomia e fisiologia; hipertireoidismo; hipotireoidismo;
nódulos; neoplasia. Córtex Adrenal: insuficiência
adrenocortical; hiperfunção adrenocortical; defeitos
congênitos na biossíntese de esteroides adrenais.
Medula Adrenal: estrutura do sistema simpatoadrenal; catecolaminas; receptores adrenérgicos;
fisiologia e patofisiologia do sistema simpático adrenal; desordens do sistema nervoso simpático; feocromocitoma, neuroblastoma; ganglioneuroma. Hipertensão endócrina. Aparelho reprodutor masculino:
anatomia e histologia; fisiologia; avaliação clínica do
eixo hipotálamo-hipófise-testicular; alterações fisiológicas da função, dependentes da idade; alterações
clínicas; falência de células germinativas; alterações
associadas com secreção não fisiológica de gonadotrofinas; criptorquidia; impotência. Aparelho reprodutor feminino: desenvolvimento folicular e mecanismo
de controle; correlações fisiológicas da atividade ovariana com a idade; alterações ovarianas nas adolescentes, adultas, jovens e meia idade. Diferenciação
sexual: determinação e diferenciação sexual normais
e anormais; abordagem clínica das alterações de
diferenciação sexual. Pâncreas endócrino: diabetes
mellitus. Hipoglicemia. Alterações do metabolismo dos
lipídeos. Metabolismo mineral. Doença óssea metabólica. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento.
Alterações endócrinas multiglandulares. Produção
hormonal ectópica. Obesidade. Anorexia. Bulimia.
Código de Ética Médica
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e
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sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino.
Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e
patológica. Propedêutica clínica e complementar em
tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças
sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Distopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina.
Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos
ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia
trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas.
Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica.
Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical.
Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações
gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia
do ciclo gravídico puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pélvico genital. Contratilidade Uterina. Parto. Conceitos. Evolução
Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos
mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto.
Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação.
Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal.
Doença hipertensiva específica da gravidez. Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal.
Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos médico-legais
em tocoginecologia. Patologia do feto e do recémnascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e
desproporção céfalo-pélvica. Cirurgias obstétricas.
Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas.
Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar.
Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão
umbilical. Repercussões ginecológicas e obstétricas de
doenças sistêmicas. Diretrizes de Sociedades Médicas.
Assistência pré-natal.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica – Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Fitzpatrick; Tratado de Dermatologia 7.a edição;
Ed. Revinter. 2011.

Decherny, A; Nathan A; Laufer, N; Roman, A.
Current – Diagnóstico e Tratamento em Ginecologia e
Obstetrícia. Ed. ArtMed. 2014

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Infecções tecido celular subcutâneo e celulite.
Infecções do trato urinário. Pneumonia aguda. Infec-
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ções intraabdominais e peritonite. Doenças tropicais;
Dengue; Malária; Leptospirose; Leishimaniose; Gerenciamento de Infecções Hospitalares; AIDS; Endemias e Epidemias; Viroses; Doenças de origem fúngicas; Doenças por protozoários; Quadros febris agudos; Sepse. Infecções por cocos Gram positivos:
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulase negatica, Staphylococcus aureus, Enterococcus
sp., Streptococcus agalactiae, Leuconostoccus. Infecções por Enterobacteriaceae. Infecções por Pseudomonas aeruginosa. Infecções por Stenotrophomonas
maltophilia e Burkholderia cepacia. Infecções por
Acinetobacter sp.. Infecções por Legionella sp.. Infecções por Corinebactérias. Infecções por Clostridium
difficile. Infecções por Candida sp. Infecções por Aspergillus sp. Infecções Respiratórias Nosocomiais ou
Associadas Assistências da Saúde. Infecções Relacionadas Dispositivos Intravasculares. Infecções Urinárias. Meningite. Infecções em Transplante de Órgãos
Sólidos. Infecções em Transplante de medula Óssea.
Artrites Infecciosas. Osteomielite. Infecções em próteses articulares ou ósseas. Endocardite Infecciosa.
Mecanismo de Resistência antibacteriana. Terapia
antimicrobiana: penicilinas, cefalosporinas, carbapnêmicos, monobactâmicos, outros beta-lactâmicos,
aminoglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, rifampicinas, metronidazol, macrolídeos, clindamicina, vancomicina, teicoplanina, linezolida, fluoroquinolonas,
sulfamídeos e trimetoprima, antifúngicos. Diretrizes
da Especialidade.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH
Veronesi, Foccacia. Tratado de Infectologia, 4.a
edição. Ed Atheneu

CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência

respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Anatomia macroscópica e microscopia do rim;
Embriologia e histologia renal; Fisiologia e Fisiopatologia Renal; Patologia Renal; Síndromes Renais e
Nefrologia Clínica; Distúrbios Hidroeletrolíticos e Acido-básicos; Injúria Renal Aguda; Doença Renal Crônica; Rim e Doenças Sistêmicas; Glomerulopatias Primárias e Secundárias; Doenças Túbulo-intersticiais;
Nefropatias obstrutivas; Infecções do Trato Urinário;
Nutrição em nefropatias; Nefropatia diabética; Nefropatias hereditárias; Doenças císticas; Hipertensão
Arterial e Síndrome Metabólica; Doença renovascular
e Nefropatia Isquêmica; Síndrome Cardiorenal; Nefrogeriatria; Farmacologia de drogas na doença renal;
Tubulopatias primárias e secundárias; Distúrbio do
metabolismo mineral e ósseo; Métodos de Suporte
Renal Artificial em Pacientes Criticamente Enfermos;
Nefrologia Intensiva; Hemodiálise e Diálise Peritoneal;
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Transplante Renal; Consequências renais de doenças
sistêmicas.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica – Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
BARROS, Elvino, MANFRO, Roberto C., THOMÉ,
Fernando S., & GONÇALVES, Luis F. S. (eds). Nefrologia: Rotinas, Diagnóstico e Tratamento. Porto Alegre, Artmed Editora, 2006.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente

transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Neuroanatomia; Neurofisiologia; Doenças frequentes em ambulatório de Neurologia; Fisiopatologia das doenças neurológicas; Semiologia neurológica; Neuropatologia básica; Genética e Disgenesias do
sistema nervoso; Cefaléias; Neurologia Cognitiva edo
Comportamento; Alterações do estado de consciência; Transtornos do movimento; Transtornos do sono;
Doenças vasculares do sistema nervoso; Doenças
desmielinizantes; Doenças degenerativas; Doenças do
sistema nervoso periférico; Doenças dos músculos e
da placa neuromuscular; Canalopatias; Doenças infecciosas e parasitárias; Doenças tóxicas e metabólicas; Epilepsias; Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; Manifestações neurológicas das iatrogenias; Neurologia do trauma; Tumores do sistema
nervoso; Urgências e intensivismo em neurologia;Indicações e interpretação de: Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Líquido Cefalorraquiano,
Neuroimagem, e Potenciais evocados. Código de Ética
Médica.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica – Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.

CARGO: MÉDICO PERITO
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
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cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico.13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Médico/Medicina do Trabalho: Aspectos históricos
da Medicina. Epidemiologia e Bioestatística aplicada à
Medicina do Trabalho. Doenças relacionadas ao Trabalho: identificação, prevenção, aspectos clínicos e
trabalhistas - Psicopatologias e Saúde Mental no trabalho - Doenças Osteomusculares relacionadas ao
trabalho - Tumores - Patologias respiratórias - Intoxicações agudas e crônicas - Patologias do Ouvido Doenças Hematológicas - Doenças do Sistema Nervoso - Patologias Hepáticas - Dermatoses - Doenças
Cardiovasculares. Acidentes de Trabalho: definições,
prevenção, aspectos clínicos e trabalhistas. Detecção
de Agravos à Saúde relacionados com o trabalho, na
consulta médica e ambiente laboral. Promoção de

saúde nos ambientes de trabalho. Exames e avaliações médico-ocupacionais. Vigilância em Saúde do
Trabalhador. Constituição Federal. Lei Orgânica da
Saúde: Lei Federal n° R080/1990. Regime Jurídico
Único: Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. Portaria
MTE nº 03214, de 8/6/1978 e suas alterações: Normas Regulamentadoras. Protocolos do Ministério da
Saúde. Resoluções do Conselho Federal de Medicina.
Riscos Ocupacionais. Riscos Químicos. Riscos Físicos.
Riscos Biológicos. Ergonomia. Trabalho noturno e em
turnos. Riscos decorrentes da Organização do Trabalho. Diretrizes e legislação relacionada à Medicina do
Trabalho. Noções de epidemiologia: conceito, histórico e objetivos; relações de causa e efeito; índices e
coeficientes sanitários; noções sobre a evolução natural das variadas doenças e os conceitos de epidemia,
endemia, pandemia e prozodemia; epidemiologia
atualmente no Brasil; epidemias e endemias atuais;
doenças comunicáveis; investigação epidemiológica;
níveis de prevenção e medidas profiláticas. Clínica
médica e conduta médico-pericial. Noções periciais
nas áreas de: clínica médica; cirurgia; ginecoobstetrícia; psiquiatria; ortopedia.Conduta pericial.
Emissão de laudos periciais. Legislação de Assistência Social. Legislação em Sistemas Previdenciários.
Funções institucionais do INSS; Aplicação das normas
previdenciárias: vigência, hierarquia, interpretação e
integração. Diretrizes e Consensos relacionados à
Perícia Médica.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica – Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Epiphanio, EB. Epiphanio.Perícia Médica- Teoria e
Prática. 1.a ed. 2009. Guanabara Koogan.
Documentos e diretrizes relacionados à legislação
e regulação em Perícias Médicas.

CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
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respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Asma; Câncer de Pulmão; Doenças do interstício
pulmonar; Doenças do mediastino e diafragma; Doenças pleurais; Doenças pulmonares ocupacionais;
Farmacologia nas doenças pulmonares; Fibrose cística; Hemoptise; Hipertensão arterial pulmonar; Imagem em pneumologia; Insuficiência respiratória aguda e crônica; Má formação pulmonar; Manifestações
pulmonares da Síndrome de Imunodeficiência do
Adulto; Manifestações pulmonares de doenças sistêmicas; Métodos de diagnóstico em pneumologia;
Métodos diagnósticos em pneumologia; Micose pulmonares; Neoplasias benignas do pulmão; Provas de
função respiratória; Reabilitação cardiopulmonar;
Sinais e sintomas das doenças respiratórias; Síndrome da angústia respiratória aguda (SARA); Síndromes
Paraneoplásicas; Supurações pleurais e pulmonares;
Tabagismo; Transplante pulmonar; Tromboembolismo pulmonar; Tuberculose pulmonar e extrapulmo-

nar; Ventilação pulmonar não invasiva e invasiva;
Doença pulmonar obstrutivo crônico; Distúrbio respiratório do sono.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
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dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Psicopatologia; Delirium, demência, transtornos
amnésticos e outros transtornos cognitivos; Aspectos
neuropsiquiátricos de infecção do HIV no SIDA;
Transtornos relacionados ao uso de álcool e substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Outros transtornos
psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido;
Síndromes psiquiátricas do puerpério;Transtornos do
humor; Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos; Transtornos fóbicosansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada; Transtornos somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação
e transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos
dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento; Retardo mental; Transtornos do desenvolvimento
psicológico e Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância
ou adolescência; Transtornos de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH); Transtornos psiquiátricos
relacionados ao envelhecimento; Interconsulta psiquiátrica; Transtornos Mentais causados por uma
condição médica geral; Emergências psiquiátricas;
Psicoterapias; Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Bioestatística aplicada à psiquiatria; Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico Nosológico; Neuroanatomia funcional e comportamental. Neuroimagem em Psiquiatria;
Neuropsicologia e Neuropsiquiatria; Código de Ética
Médica.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.

Kaplan HI & Sadock B. Compêndio de Psiquiatria.
9ª edição.Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
Paulo Dalgalarrondo. Psicopatologia e Semiologia
dos Transtornos Mentais. 2ª. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2008.

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
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Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Física dos Raios X: Produção de Raios X; circuito
básico de um aparelho de Raios X; propriedades dos
Raios X; efeitos biológicos das radiações; radiobiologia: meios de proteção em radiologia; absorção dos
Raios X; antidifusores; exames intensificadores; filmes radiográficos; formação da imagem radiológica.
Radiologia em Otorrinolaringologia: Radiologia da
laringe; radiologia dos seios da face; radiologia das
mastóides; radiologia do osso temporal. Neurorradiologia: Radiologia do crânio normal; calcificações intracranianas normais e patológicas; lesões expansivas
supra e infratentoriais; lesões hemorrágicas e esquêmicas do sistema nervoso central; angiografia cerebral normal e patológica. Aparelho Osteoarticular:
Displasias ósseas: infecção óssea em geral, tuberculose, sífilis, sarcoidose; necrose asséptica; doenças
articulares; tumores ósseos benignos; tumores ósseos
malignos; lesões pseudotumorais; o esqueleto nas
doenças metabólicas, nas hemopatias, nas doenças
endócrinas e nas doenças degenerativas; fraturas e
luxações. Tórax: Exame radiológico do tórax normal;
patologias da parede torácica, diafragma pleura e
mediastino; doenças difusas dos pulmões; pneumonias; broncopneumonia; abscesso pulmonar, tuberculose pulmonar e extra-pulmonar; micoses pulmonares;
doença pulmonar obstrutiva crônica; tumores do
pulmão; doenças pulmonares por alteração da atividade imunológica, pulmão hipersensível; edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar; pneumopatias
ocupacionais; poluição ambiental e doenças respiratórias; o tórax no pós-operatório; síndrome de angústia
respiratória do adulto; doenças pulmonares de etiologia desconhecida; mal formações congênitas. Sistema
Cardiovascular: O coração normal, métodos de exames; radiologia da circulação pulmonar; radiologia
das cardiopatias congênitas; radiologia das cardiopatias adquiridas; radiologia do pericárdio. Aparelho
Digestivo e Abdome: Radiologia do esôfago; radiologia do estômago e duodeno; radiologia do intestino
delgado; radiologia do intestino grosso; radiologia das
vias biliares e do pâncreas; abdome agudo. Aparelho
Genitourinário: Métodos de exames; lesões congênitas; urolitíase nefrocalcionosa; glomerulonefrite crônica, pielonefrite crônica, pielonefrite xantogranulomatosa; hipertensão renovascular; massas expansivas
renais, cistos renais, hipernefroma; patologia vesical
e prostática, uretrocistografia, cistouretrografia miccional; radiologia em ginecologia, histerossalpingografia, anomalias congênitas uterinas, adenomiose, miomatose, câncer do endométrio, patologia tubária.
Mamografia: Anatomia, Histologia e Fisiologia da
mama feminina e sua correlação com a imagem;
Formação e desenvolvimento do carcinoma de mama;
Epidemiologia do câncer de mama; Mamografia Controle de qualidade e interpretação; Calcificações
mamárias; Ultrassonografia associada à mamografia
na avaliação das mamas; Avaliação por imagem dos
nódulos mamários; Aspectos anatomopatológicos do
carcinoma de mama; Importância do linfonodo sentinela no diagnóstico e estadiamento do câncer de

mama; Relatório ultrassonográfico e mamográfico
segundo o sistema BI-RADS; Mamografia digital;
Densitometria.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Crummy, Andrew B.; Juhl, John H.; Kuhlman,
Janet E. Interpretação Radiológica. Guanabara koogan.

CARGO: MÉDICO REUMATOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
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transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Amiloidose; Anatomia e fisiologia do sistema
músculo-esquelético; Artrite reumatóide; Artrites infecciosas e reativas; Artrites microcristalinas; Displasias óssea e articular; Doença de Behçet; Doença de
Paget; Doença mista do tecido conjuntivo e síndromes de superposição; Doenças osteometabólicas;
Doenças sistêmicas com manifestações articulares;
Enfermidades da coluna vertebral; Enfermidades
reumáticas da criança e do adolescente; Epidemiologia das doenças reumáticas; Esclerose sistêmica e
síndromes relacionadas; Espondiloartropatias; Febre
reumática; Interpretação dos principais exames de
imagem para avaliação das doenças reumáticas; Interpretação dos principais exames laboratoriais para
avaliação das doenças reumáticas; Lúpus eritematoso
sistêmico; Mecanismos de ação e efeitos colaterais
das drogas utilizadas em Reumatologia; Mecanismos
de ação e efeitos colaterais dos medicamentos biológicos utilizados em Reumatologia;Mecanismos envolvidos no desenvolvimento da auto-imunidade; Mecanismos etiopatogênicos da dor e inflamação; Miopatias inflamatórias idiopáticas; Neoplasias articulares;
Osteoartrite; Osteonecroses; Reabilitação e condicionamento físico para pacientes reumáticos; Sarcoidose; Síndrome da fibromialgia; Síndrome de Sjogren;
Síndromes dolorosas regionais; Síndrome dos anticorpos antifosfolípides; Vasculites sistêmicas; Código
de Ética Médica.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.

CARGO: MÉDICO TRAUMATOLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
ORTOPEDIA GERAL: Lesões traumáticas em geral, lesões traumáticas da pelve, lesões traumáticas
do membro superior, lesões traumáticas do membro
inferior, tumores ósseos e lesões paratumorais, infec-
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ções osteoarticulares, artroses e outras artropatias,
afecções ortopédicas dos membros inferiores, afecções ortopédicas dos membros superiores. ORTOPEDIA PEDIÁTRICA: Alterações angulares e rotacionais
dos membros inferiores, alterações dos pés na criança e adolescente, desigualdade de comprimento dos
membros inferiores, deformidades congênitas na
infância, afecções endócrinas e metabólicas da criança, doenças do quadril na infância, osteocondroses e
doenças correlatas, infecções osteoarticulares na
infância, tumores ósseos na infância, doenças neuromusculares da criança, alterações ortopédicas da
coluna na infância e adolescência, lesões traumáticas
da criança, traumatismos obstétricos, fraturas patológicas e injúrias não-acidentais. CIRURGIA DE QUADRIL: Diagnóstico clínico e por imagem das afecções
do quadril, biomecânica do quadril, distúrbios periarticulares do quadril, artrose do quadril, infecções do
quadril, impacto femuro acetabular, artroplastias,
artroscopia, osteotomias, artrodeses do quadril (indicações – técnicas – resultados – complicações e seu
tratamento), fraturas e luxações do quadril, sequelas
de displasia do quadril. CIRURGIA DE JOELHO: Biomecânica do joelho, lesões por esforço repetitivo
tendinites, afecções do joelho em desenvolvimento
osteocondrites, menisco discoide, alterações do eixo
mecânico dos membros inferiores, fraturas e luxações
dos joelhos, instabilidades da articulação fêmuropatelar, lesões ligamentares do joelho, lesões meniscais, lesões traumáticas da cartilagem do joelho, artrose do joelho. CIRURGIA DE COLUNA: Trauma,
fratura e luxações, doença degenerativa da coluna e
suas consequências, tumores (primários e metastáticos), deformidades. CIRURGIA DE OMBRO: Ombro
congelado (capsulite adesiva), instabilidade gleno
umeral (anterior, posterior), luxação escapulo umeral
posterior crônica, tendinopatias e lesões do manguito
rotador do ombro, tendinopatia calcária, artrose escapulo umeral, acrômio clavicular e externo clavicular,
artropatias do manguito rotador, artrite do ombro,
lesões nervosas do ombro, fraturas na cintura escapular, lesões musculares do ombro, anatomia do ombro.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Barros Filho TEP, Lech O Exame Físico em Ortopedia. Sarvier. São Paulo, 2011.
Browner B, Jupiter J, Levine A, Trafton, P. SkeletalTrauma. WB Saunders; Philadelphia, 1998.

Canale ST. Campbell’s Operative Orthopaedics.
St. Louis Mosby: 11 th edition, 2007. 10)Iannotti J P,
Willians G. R. Disorders of the Shoulder: Diagnosis
and Management; Lippincott Williams and Wilkins,
1999.
Iannotti J P, Willians G. R. Disorders of the
Shoulder: Diagnosis and Management; Lippincott,
2007.
Herbert S. Ortopedia e Traumatologia: Princípios
e Práticas. Artmed; 4ª edição, Porto Alegre; 2009.
Herring JA, Tachdjian’s Pediatric Orthopaedic.
Saunders, 4 th edition, Philadelphia, 2008.

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
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edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
Obstrução Urinária. Infecção do trato geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis. Litíase urinária. Traumatismos urológicos. Hiperplasia da próstata. Oncourologia. Uropediatria. Infertilidade e Impotência. Uroginecologia. Transplante renal. Princípios
de cirurgia urológica. Doenças sistêmicas com repercussão urológica. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde e de sociedades de
especialidade.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Urologia fundamental / editor Miguel Zerati Filho,
Archimedes Nardozza Júnior, Rodolfo Borges dos
Reis. São Paulo : Planmark, 2010.

CARGO: MÉDICO VASCULAR
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Código de Ética. Legislação pertinente ao SUS e
EBSERH; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,
clínica, tratamento e prevenção das doenças relacionadas a Medicina Ambulatorial mais prevalentes, sendo as principais: 1) Cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 2) Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. 3) Do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon. Tumores
de cólon. 4) Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias,
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,

desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 5) Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 6) Reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 7)
Neurológicas: coma, cefaléias,epilepsia, acidente
vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas,
encefalopatias. 8) Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 9)
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses,
dengue, diarréia, antibioticoterapia. 10) Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas de pele. 11) Imunológicas: doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 12) Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências
no ciclo gravídico. 13) Oftalmológicas: conjuntivite,
glaucoma, corpo estranho no olho, cegueira, olho
vermelho; 14) Otorrinolaringológicas: amigdalites,
otites, abscessos de face, sinusites; labirintopatias.
Medicina de Urgência: principais síndromes de emergência e urgência no pronto-atendimento.
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 arteriais; Fenomenos vasculares funcionais; Síndrome do desfiladeiro
cervical; Úlcera de perna; Angiodisplasia; Vasculites;
Fundamentos em Cirurgia Vascular; Embolia Pulmonar; Associação das doenças vasculares com doenças
sistêmicas; Métodos de Imagem em Cirurgia Vascular; Fundamentos anatômicos e fisiológicos em angiologia; Código de Ética Médica.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Código de Ética Médica –
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/200
9/1931_2009.htm;
Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª
Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana.
Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a
edição. Elsevier 2014. São Paulo.
Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica
– 2.a Ed. 2009. São Paulo. Roca.
Diretrizes e protocolos das sociedades de especialidades brasileiras.
Legislação pertinente ao SUS e à EBSERH.
Robert B. Rutherford – Cirurgia Vascular – 6.a
Ed. 2007. Ed. DiLivros.
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PEGORARO, L.M.C. Noções sobre produção de
leite. Pelotas: EMBRAPA Clima Temperado. 2006.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Programas nacionais e serviços de fomento e
assistência técnica relacionadas com a pecuária e a
saúde pública; Melhoramento animal, seleção das
espécies mais convenientes a cada região e fixação
os caracteres zootécnicos importantes; Inseminação
artificial; Reprodução animal; Programas de nutrição
e alimentação animal; Programas de manejo produtivo de animais domésticos; Programas nacionais de
controle sanitário de animais de produção; Clínica
médica, exames clínicos, colheita de amostras e exames laboratoriais, exames post-mortem e anatomopatógicos de animais de produção.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CORRÊA, W. M.; CORRÊA, C. N. M. Enfermidades
infecciosas dos mamíferos domésticos. 2 ed. Rio de
Janeiro: MEDSI, 1992. 843 p.
BERCHIELLI, T.T., et al. Nutrição de ruminantes.
2. ed. Jabuticabal: FUNEP, 2011. 616p.
LEMOS, R.A.A. Brucelose bovina, tuberculose
bovina. Campo Grande: UFMS, 2006. 112 p.
FERREIRA, A.M. Reprodução de fêmea bovina:

fisiologia aplicada e problemas mais comuns (causas
e tratamentos). Juiz de Fora: Editar, 2010. 422 p.
ANDREWS, A.H., et al. Medicina bovina: doenças
e criação. 2 ed. São Paulo: ROCA, 2008.
BALL, P.J.H., et al. Reprodução em bovinos. 3
ed. São Paulo: ROCA, 2006.
FUDGE, A. M. Laboratory medicine avian and
exotic pets. Philadelphia: W.B. Saunders Company,
2000
SILVA, J.C.P.M. Manejo e administração em bovinocultura leiteira. Viçosa: CTP, 2009. 482 p.
PIRES, A.V. Bovinocultura de corte. Piracicaba:
FEALQ, 2010. 760 p.
SMITH, B.P. Medicina interna de grandes animais. 3 ed. Barueri: Manole, 2006. 142 p.
QUINN, P. J., et al. Microbiologia veterinária e
doenças infecciosas. Porto Alegre: Artmed, 2005. 512
p.
RIET-CORREA, F., et al., Doenças de ruminantes
e equinos. Vol. I. São Paulo: Varela, 2010. 426p.
RIET-CORREA, F., et al., Doenças de ruminantes
e equinos. Vol. II. São Paulo: Varela, 2010. 574p.
TAYLOR, M. A.; COOP, R. L.; WALL, R. Veterinary
parasitology. 3. ed. Ames: Blackwell Publishing, 2007.
874 p.
THRALL, M. A., et al. Hematologia e bioquímica
clínica veterinária. São Paulo: Roca, 2006.
OIE, ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SANIDADE
ANIMAL. Emerging zoonoses and pathogens of public
health concern, Scientific and technical review, vol.
23, n. 2, august, 2004.
CHAGAS, A.C., et al. Cartilha de vermifugação de
ovinos e carpinos. São Carlos: EMBRAPA Pecuária
Sudeste. 2013.

172p.
BRASIL, MAPA - Secretaria de Defesa Agropecuária. Controle de raiva dos herbívoros: manual técnico.
Brasília: MAPA. 2009. 124p.
BRASIL, MAPA - Secretaria de Defesa Agropecuária. Manual de coleta do Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes - PNCRC. Brasília:
MAPA. 2011. 48p.
BRASIL, MAPA - Secretaria de Defesa Agropecuária., Departamento de Saúde Animal. Manual de Legislação: programas nacionais de saúde animal do
Brasil. Brasília: MAPA/SDA/DSA. 2009. 440p.
LEGISLAÇÃO:
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Manual de Legislação: programas
nacionais de saúde animal do Brasil / Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária. Departamento de Saúde Animal. Brasília : MAPA/SDA/DSA, 440p., 2009.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no. 6, de 8 de
janeiro de 2004. Aprova o Regulamento Técnico do
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no. 8, de 3 de
abril de 2007. Aprova as Normas para o Controle e a
Erradicaçãoda Doença de Aujeszky (DA) em suídeos
domésticos, a serem observadas em todo o território
nacional.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no. 27, de 20
de abril de 2004. Aprova o Plano de Contingência
para Peste Suína Clássica, a ser observado em todo o
Território Nacional, na forma do anexo presente Instrução Normativa.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 6, de 9 de
março de 2004. Aprova as Normas para a Erradicação
da Peste Suína Clássica (PSC) a serem observadas em
todo o Território Nacional, na forma do anexo presente Instrução Normativa.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no. 19, de 15
de fevereiro de 2002. Aprova as Normas a serem
cumpridas para a Certificaçãode Granjas de Reprodutores Suídeos.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 44, de 2 de
outubro de 2007. Aprova as diretrizes gerais para a
Erradicação e a Prevenção da Febre Aftosa, constante
do Anexo I, e os Anexos II, III e IV, desta Instrução
Normativa, a serem observados em todo o Território
Nacional, com vistas implementação do Programa
Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa
(PNEFA), conforme o estabelecido pelo Sistema Unificado de Atenção Sanidade Agropecuária.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 5, de 1o de
março de 2002. Aprova as Normas Técnicas para o
controle da raiva dos herbívoros domésticos.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 18, de 15
de fevereiro de 2002. Aprova as Normas a serem
adotadas, visando incrementar ‡ vigilância epidemiológica para detecção de Encefalopatias Espongiformes
Transmissíveis - EET - em ruminantes.
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BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 15, de 2 de
abril de 2008. Aprova os Procedimentos para a Atuaçãoem Caso de Suspeita ou Ocorrência de Paraplexia
Enzoótica dos Ovinos (scrapie).
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 168, de 27
de setembro de 2005. Aprova o Manual Técnico para
o Controle da Raiva dos Herbívoros – Edição 2005.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 45, de 15
de junho de 2004. Aprova as Normas para a Prevenção e o Controle da Anemia Infecciosa Equina - A.I.E.
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 24, de 5 de
abril de 2004. Aprova as Normas para o Controle e a
Erradicação do Mormo.

CARGO: PROFESSOR NP-2
• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As concepções de Educação e suas repercussões
na Organização do Trabalho Escolar.
- Avaliação na Aprendizagem
- Relação professor – aluno – conhecimento
- Competência e compromisso do educador
- Concepções de currículo
- A função social da escola
- Projeto Pedagógico no contexto atual da Rede
Municipal de ensino
- A relação escola/sociedade
- O pedagogo na escola básica.
Legislação da Educação. Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Aprendizagem e desenvolvimento.
Princípios metodológicos das disciplinas de:
- Língua Portuguesa e Alfabetização
- Matemática
- História
- Geografia
- Ciências
- Artes
- Educação Física
Educação Inclusiva.
• BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL, Presidência da República. Lei Federal,
no 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasilia,
1996.
BRASIL, Presidência da República. Lei Federal, no
11.274 de 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação
dos arts: 29,30,32 e 87 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula
obrigatória a partir de 06 anos de idade.
BRASIL, Presidência da República. Lei Federal
11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os arts 6, 30,
32 e 87 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996,
com o objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade.
BRASIL, Presidência da República. Lei Federal no
8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatu-

to da criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, 1990.
BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução no 7, CEB, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos..MEC: Brasilia, 2010.
PARANÁ, Conselho Estadual de Educação. Deliberação no03, CEF, de 09 de junho de 2006. Normas
para a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração no Sistema Estadual de Ensino
do Estado do Paraná. SEED: 2006.
PARANÁ. Secretaria Municipal de Educação do
Município de Campo Largo. Proposta Curricular do
Município de Campo Largo (versão 2009).
FERREIRO, Emília. Questões sobre Alfabetização.
In Questões da nossa época, vol. 6. São Paulo: Cortez, 2014.
GALVÃO, Izabel. Wenri Wallon : uma concepção
dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis: Vozes, 1995.
HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Contos e Contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. Porto
Alegre: Mediação, 1998.
LA TAILLE, Yves de. Piaget, Vygotsky, Wallon:
teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo:
Sumus, 1992.
LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez,
2003.
----------- Organização e gestão da escola: teoria
e prática. 5 ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2004.
OLIVEIRA. Zilma de Moraes Ramos. Educação Infantil: muitos olhares. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Em busca da PEDAGOGIA da Infância: pertencer e participar. Porto
Alegre: Penso, 2013.
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico cultural da educação. Petrópolis: Vozes,
2010.
SMOLKA, Ana Luiza. Lev Vigotski: Imaginação e
criação na infância. São Paulo: Ática, 2009.
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