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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR  
 
OFICIAL POLÍCIA MILITAR  
 

 LÍNGUA PORTUGUESA. Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário 
e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. 
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos 
dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; 
processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, 
oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância 
nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação 
pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego 
do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescritura de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão.  
 

 GEOGRAFIA DO AMAZONAS: I. A organização do espaço: a conquista e a expansão da Amazônia 
Colonial; a produção do espaço amazônico atual. 2. O espaço natural:  estrutura geológica e 
características do relevo; ecossistemas florestais e não-florestais; o clima; a rede hidrográfica; 
aproveitamento dos recursos naturais e impactos ambientais. 3. Organização do espaço 
amazonense: posição geográfica; mesorregiões e microrregiões; o processo de ocupação: aspectos 
geopolíticos e planos de desenvolvimento regional.  4. Aspectos socioeconômicos: ciclos 
econômicos e crescimento da população; dinâmica dos fluxos migratórios e problemas sociais; o 
extrativismo florestal (importância da biodiversidade; biodiversidade e manipulação genética para 
fins comerciais; ecoturismo); extrativismo mineral; concentração fundiária e conflitos pela terra; o 
processo de urbanização e redes urbanas; fontes de energia: potencial hidrelétrico, hidrelétricas e 
meio-ambiente; a produção de gás; transportes: a malha viária, importância do transporte fluvial. 
A Zona Franca de Manaus. 5. Questões atuais: a questão indígena: invasão, demarcação das terras 
indígenas. A questão ecológica:  desmatamento, queimadas, poluição das vias hídricas, alterações 
climáticas. 
 

 HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem 
e distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a 
organização dos grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições 
do século XVII: a de Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do 
Presépio e a expulsão dos “estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização 
portuguesa: as bases econômicas; organização da força de trabalho indígena; organização e 
funcionamento da administração do Maranhão e Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: 
missionários X colonos; 1.3. Amazônia Pombalina: Portugal Metropolitano; medidas pombalinas; 
Governo de Mendonça Furtado; Capitania de São José do Rio Negro; Demarcações de limites: 
tratados de Madri e Santo Ildefonso. Extinção do Diretório dos índios: elementos históricos; 
Instituição dos corpos de milícias. 2. IMPÉRIO: 2.1. Incorporação da Amazônia ao Estado Nacional 
Brasileiro: Província do Pará; Comarca do Rio Negro; A Cabanagem: o povo no poder: condições 
objetivas para a eclosão da Cabanagem; governo dos cabanos; conflitos no Amazonas; repressão 
imperial e o fim da Cabanagem. 2.2. Província do Amazonas: economia do Alto Amazonas na 
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primeira metade do século XIX; Comarca do Alto Amazonas; manifestações autonomistas; criação 
e implantação do Estado provincial amazonense; sistema político do Amazonas no Segundo 
Reinado; 2.3. Economia e sociedade na Amazônia: ciclo da borracha; migração nordestina; seringal 
e o seringueiro; o sistema de aviamento. 3. REPÚBLICA: 3.1. Fronteiras do Brasil: incorporação do 
Acre ao Estado Nacional Brasileiro; questão do Amapá; limites com a Guiana Inglesa. 3.2. Amazonas 
cosmopolita: nova situação sociopolítica; transplantação de novos conceitos culturais; cidades da 
borracha: Belém X Manaus; 3.3. Decadência da economia gumífera: grande crise da economia 
gumífera; tentativa de recuperação: “a Batalha da Borracha”; 3.4. Manaus: de “Paris dos Trópicos” 
a “Miami Brasileira”: situação econômica e social da cidade; Rebelião de 1924; “Era dos 
Interventores”; “Clube da Madrugada”; Zona Franca de Manaus. 
 

 LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL: Lei nº 1.154, de 09 de dezembro de 1975 (Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado do Amazonas). Lei nº 3.514, de 08 de junho de 2010 (Lei de Organização Básica 
da Polícia Militar do Estado do Amazonas). Lei nº 4.044 (Lei de Promoção de Praças). 
 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. 
Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner plotter, discos ópticos. Noções do 
ambiente Windows. MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). LibreOffice (Writer, Calc, 
Impress, eM Client). Conceitos relacionados à Internet; correio eletrônico. Noções de sistemas 
operacionais. Ícones, atalhos de teclado, pastas, tipos de arquivos; localização, criação, cópia e 
remoção de arquivos; cópias de arquivos para outros dispositivos; ajuda do Windows, lixeira, 
remoção e recuperação de arquivos e de pastas; cópias de segurança/backup, uso dos recursos. 
 

 DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: natureza, conceito, objetos, elementos, fontes e 
classificações. Intepretação do texto constitucional. Normas constitucionais: classificações, 
aplicabilidade e eficácia. Poder constituinte. Reforma e revisão constitucionais. Controle de 
constitucionalidade: conceito e sistemas existentes. Sistema brasileiro de controle de 
constitucionalidade: normas constitucionais e infraconstitucionais. Súmula vinculante (Lei nº 
11.417/2006). Direitos e Deveres Individuais. Difusos e Coletivos. Direitos Sociais. Nacionalidade, 
cidadania e direitos políticos. Partidos políticos. Ações constitucionais: mandado de segurança (Lei 
nº 12.016/2009); mandado de injunção (Lei nº 13.300/2016); ação popular (Lei nº 4.717/1965), 
habeas data (Lei nº 9.507/1997) e habeas corpus. Acesso à informação (Lei nº 12.527/2011). 
Organização do Estado: organização político-administrativa; divisão de competências; União; 
Estados; Distrito Federal; e Municípios. Administração Pública: disposições gerais e servidores 
públicos. Poder Legislativo: fundamento, competências e garantias de independência. Processo 
legislativo. Poder Executivo. Formas e Sistemas de governo. Competências e responsabilidades do 
presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo Tribunal Federal; Superior 
Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e juízes federais; Tribunais e juízes dos Estados. 
Ministério Público e demais funções essenciais à justiça. Defesa do Estado e das instituições 
democráticas. Segurança pública. Ordem social: seguridade social; educação, cultura e desporto; 
ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente, jovem e 
idoso. Constituição do Estado do Amazonas. 

 
 DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios de Direito Administrativo. Administração Pública: conceito, 

estrutura, poderes e deveres do administrador público. Administração Direta e Indireta. Entidades 
do Terceiro Setor. A reforma do Estado: disciplina e efeitos. Terceirização. As organizações sociais 
e as organizações da sociedade civil de interesse público: Lei Federal nº 9.637/98 e Lei Federal nº 
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9.790/99. Os contratos de gestão e os termos de parcerias. Concessão de obras e serviços públicos: 
Lei Federal nº 8.987/95 e Lei Federal nº 9.074/95. Parcerias Público Privadas: Lei Federal nº 
11.079/04. Consórcio Público: Lei Federal nº 11.107/05. Poderes administrativos. Ato 
administrativo. Processo Administrativo. Licitação: conceito, natureza jurídica, princípios, 
finalidades, tipos, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade. Contratos 
administrativos. Serviço Público. Concessão e permissão. Agentes públicos; servidores públicos: 
conceito, regime jurídico, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas 
constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa 
e penal. Processo administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. Concurso 
público. Bens públicos: regime jurídico e classificação, formas de utilização, concessão, permissão e 
autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por 
utilidade pública, interesse social. Indenização. Desapropriação indireta. Limitações 
administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do Estado. Controle da 
Administração. Improbidade Administrativa. Lei Anticorrupção: Lei Federal nº 12.846/13. Infrações 
e sanções administrativas: conceito, finalidades, sujeitos, princípios e classificação. As infrações 
administrativas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

 DIREITO PENAL MILITAR: Aplicação e especificidades da lei penal militar. Crime. Imputabilidade 
penal. Concurso de agentes. Penas. Aplicação da pena. Suspensão condicional da pena. Livramento 
condicional. Penas acessórias. Efeitos da condenação. Medidas de segurança. Ação penal. Extinção 
da punibilidade. Crimes militares em tempo de paz. Crimes propriamente militares. Crimes 
impropriamente militares. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a 
administração militar. Crimes em tempo de guerra. 
 

 DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR: Processo Penal Militar e sua aplicação. Polícia judiciária 
militar. Inquérito policial militar. Ação penal militar e seu exercício. Processo. Denúncia. Prisões 
processuais e medidas cautelares. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Menagem. Liberdade 
provisória. Prisão administrativa disciplinar. Deserção de oficial e de praça; insubmissão. 
 

 DIREITO PENAL: Conceito do Direito Penal. O direito penal como limitador do poder estatal e 
mecanismo de prevenção de abusos. Funções garantistas do Direito Penal segundo Luigi Ferrajoli. 
Disposições penais da Constituição da República Federativa do Brasil. Fontes e princípios do Direito 
Penal. Teoria da norma penal. Lei penal: fontes, características, interpretação, integração, vigência 
e aplicação. A lei penal no tempo e no espaço. Imunidade. Conflito aparente de normas. Teoria do 
crime: Classificação das Infrações Penais. Conceito de crime. Fato típico. Bem jurídico. Conduta. 
Resultado. Relação de causalidade. Imputação Objetiva. Teoria do tipo. Crime Doloso. Crime 
Culposo. Crime Preterdoloso. Iter criminis. Consumação e Tentativa. Desistência voluntária, 
arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Crime impossível. Ilicitude e suas causas 
excludentes. Culpabilidade, elementos e causas excludentes. Erro: erro de tipo e erro de proibição. 
Erro na execução e resultado diverso do pretendido. Concurso de pessoas. Penas, espécies de pena 
e medida de segurança. Aplicação da pena. Concurso de crimes. Efeitos da condenação. 
Reabilitação. Ação penal. Causas extintivas da punibilidade. Prescrição: termos iniciais, causas 
suspensivas ou impeditivas e interruptivas. Crimes em espécie: Crimes Contra a Pessoa; Crimes 
contra o Patrimônio; Crimes Contra a Propriedade Imaterial; Crimes contra a Dignidade Sexual; 
Crimes contra a Incolumidade Pública; Crimes Contra a Família; Crimes Contra a Paz Pública; Crimes 
contra a Fé Pública; Crimes contra a Administração Pública; Crimes contra a Administração da 
Justiça. Entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos institutos de Direito Penal.  
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 DIREITO PROCESSUAL PENAL: Disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Processual Penal. 

Princípios aplicáveis ao Direito Processual Penal. Sistemas Processuais Penais. Aplicação da lei 
processual penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Disposições preliminares do Código 
de Processo Penal. Aplicação e interpretação da lei processual. Inquérito policial. A ação penal. Ação 
penal pública, ação penal privada, ação penal privada subsidiária da pública. Características e 
disposições aplicáveis às diferentes espécies de ação penal. Competência. Conexão e continência. 
Questões e processos incidentes. Questões prejudiciais. Exceções. Medidas Assecuratórias. 
Incidente de Falsidade. Incidente de Sanidade Mental do Acusado. Teoria Geral e Admissibilidade 
da Prova. Meios de prova. Provas em espécie. Cautelares reais e pessoais. Sujeitos do processo: do 
Juiz, do Ministério Público, do Acusado, do Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça. Prisão: 
prisão em flagrante; prisão preventiva; prisão temporária. Liberdade. Medidas cautelares pessoais 
diversas da prisão: fiança; prisão domiciliar; audiência de custódia. Fatos e atos processuais: citação, 
notificação e intimação. Da sentença. Teoria Geral do Procedimento. Procedimento comum 
ordinário, sumário e sumaríssimo. Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos 
funcionários públicos. Teoria Geral dos Recursos: princípios básicos. Recursos em espécie. Habeas 
Corpus. Mandado de segurança em matéria criminal. Revisão Criminal. Nulidades. Execução Penal. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos 
institutos de Direito Processual Penal.  

 
 LEGISLAÇÃO ESPECIAL: Abuso de autoridade – Lei nº 13.869/2019 Lei de Drogas – Lei nº 

11.343/2006. Desarmamento – Lei nº 10.826/2003 (com todos os decretos regulamentadores). 
Crimes Hediondos – Lei nº 8.072/1990. Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003. Lei Maria da Penha 
– Lei nº 11.340/2006. Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/1998. Organizações criminosas – Lei nº 
12.850/2013. Pessoa com deficiência – Lei nº 13.146/2015 – conforme Decreto nº 9.522/2018. 
Racismo – Lei nº 7.716/1989 Terrorismo – Lei nº 13.260/2016. Tortura – Lei nº 9.455/1997 Estatuto 
da Igualdade Racial - Lei 7716/1989. Leis nº 10.639/03 e 12.288/10. Pessoas com Deficiência. 
Convenção Internacional de Pessoas com deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 
13.146/15. Diversidade Sexual. Direito das Pessoas LGBT. STF ADI nº 4275. STF: homofobia, 
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero e o crime de racismo. ADO 26 e MI 
4733. Tortura. 

 
 DIREITOS HUMANOS: Teoria geral dos Direitos Humanos. Conceito, terminologia, estrutura 

normativa, fundamentação. Afirmação histórica dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e 
responsabilidade do Estado. Direitos Humanos na Constituição da República Federativa do Brasil. 
Política Nacional de Direitos Humanos. A Constituição Brasileira e os tratados internacionais de 
Direitos Humanos. Violências de Gênero. Violência doméstica. Racismo. Racismo Institucional. 
Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e outras formas correlatas de 
intolerância. As Garantias Judiciais e os Direitos Pré-processuais. Direito a não ser torturado. 
Protocolo de Istambul. População em Situação de Rua. Conceito e Princípios das Políticas Públicas. 

 
 
ALUNO OFICIAL DE SAÚDE POLÍCIA MILITAR  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário 
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e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. 
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos 
dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes 
gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. 
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; 
concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de 
colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. 
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 
padrão.  

 
 LEGISLAÇÃO E SUS: 1. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura e organização; 

políticas de saúde. 2. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de 
saúde. 3. Níveis progressivos de assistência à saúde. 4. Políticas públicas do SUS para gestão de 
recursos físicos, financeiros, materiais e humanos. 5. Sistema de planejamento do SUS: estratégico 
e normativo. 6. Direitos dos usuários do SUS: participação e controle social. 7. Ações e programas 
do SUS. 8. Legislação básica do SUS. 9. Política Nacional de Humanização. 9. Constituição Federal de 
1988 - Título VIII - artigo 194 a 200. 10. Lei nº 8.142/90 (dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências). 11. Lei nº 8.080/90 (dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências). 12. RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011 
(dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os Serviços de Saúde). 13. 
Resolução CNS nº 553/2017 (dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da 
saúde). 14. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 (institui ações para a segurança do paciente em 
serviços de saúde e dá outras providências).  

 
 LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL: Lei nº 1.154, de 09 de dezembro de 1975 (Estatuto dos Policiais 

Militares do Estado do Amazonas). Lei nº 3.514, de 08 de junho de 2010 (Lei de Organização Básica 
da Polícia Militar do Estado do Amazonas). Lei nº 4.044 (Lei de Promoção de Praças). 

 
 GEOGRAFIA DO AMAZONAS: I. A organização do espaço: a conquista e a expansão da Amazônia 

Colonial; a produção do espaço amazônico atual. 2. O espaço natural:  estrutura geológica e 
características do relevo; ecossistemas florestais e não-florestais; o clima; a rede hidrográfica; 
aproveitamento dos recursos naturais e impactos ambientais. 3. Organização do espaço 
amazonense: posição geográfica; mesorregiões e microrregiões; o processo de ocupação: aspectos 
geopolíticos e planos de desenvolvimento regional.  4. Aspectos socioeconômicos: ciclos 
econômicos e crescimento da população; dinâmica dos fluxos migratórios e problemas sociais; o 
extrativismo florestal (importância da biodiversidade; biodiversidade e manipulação genética para 
fins comerciais; ecoturismo); extrativismo mineral; concentração fundiária e conflitos pela terra; o 
processo de urbanização e redes urbanas; fontes de energia: potencial hidrelétrico, hidrelétricas e 
meio-ambiente; a produção de gás; transportes: a malha viária, importância do transporte fluvial. 
A Zona Franca de Manaus. 5. Questões atuais: a questão indígena: invasão, demarcação das terras 
indígenas. A questão ecológica:  desmatamento, queimadas, poluição das vias hídricas, alterações 
climáticas. 

  
 HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem 
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e distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a 
organização dos grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições 
do século XVII: a de Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do 
Presépio e a expulsão dos “estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização 
portuguesa: as bases econômicas; organização da força de trabalho indígena; organização e 
funcionamento da administração do Maranhão e Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: 
missionários X colonos; 1.3. Amazônia Pombalina: Portugal Metropolitano; medidas pombalinas; 
Governo de Mendonça Furtado; Capitania de São José do Rio Negro; Demarcações de limites: 
tratados de Madri e Santo Ildefonso. Extinção do Diretório dos índios: elementos históricos; 
Instituição dos corpos de milícias. 2. IMPÉRIO: 2.1. Incorporação da Amazônia ao Estado Nacional 
Brasileiro: Província do Pará; Comarca do Rio Negro; A Cabanagem: o povo no poder: condições 
objetivas para a eclosão da Cabanagem; governo dos cabanos; conflitos no Amazonas; repressão 
imperial e o fim da Cabanagem. 2.2. Província do Amazonas: economia do Alto Amazonas na 
primeira metade do século XIX; Comarca do Alto Amazonas; manifestações autonomistas; criação 
e implantação do Estado provincial amazonense; sistema político do Amazonas no Segundo 
Reinado; 2.3. Economia e sociedade na Amazônia: ciclo da borracha; migração nordestina; seringal 
e o seringueiro; o sistema de aviamento. 3. REPÚBLICA: 3.1. Fronteiras do Brasil: incorporação do 
Acre ao Estado Nacional Brasileiro; questão do Amapá; limites com a Guiana Inglesa. 3.2. Amazonas 
cosmopolita: nova situação sociopolítica; transplantação de novos conceitos culturais; cidades da 
borracha: Belém X Manaus; 3.3. Decadência da economia gumífera: grande crise da economia 
gumífera; tentativa de recuperação: “a Batalha da Borracha”; 3.4. Manaus: de “Paris dos Trópicos” 
a “Miami Brasileira”: situação econômica e social da cidade; Rebelião de 1924; “Era dos 
Interventores”; “Clube da Madrugada”; Zona Franca de Manaus. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 CARDIOLOGISTA: Epidemiologia das doenças cardiovasculares. Princípios de biologia molecular e 
de genética aplicados à Cardiologia. Fisiologia e fisiopatologia cardiovascular. O exame clínico 
cardiovascular: história e exame físico. Métodos complementares em Cardiologia: radiografia de 
tórax, eletrocardiograma, teste ergométrico, ergoespirometria, ecocardiograma, cintigrafia 
miocárdica, monitorização eletrocardiográfica dinâmica (Holter), ressonância magnética, 
tomografia computadorizada, teste da mesa inclinada (Tilt-test) e estudo hemodinâmico. 
Insuficiência cardíaca com função sistólica preservada e deprimida. Arritmias cardíacas. Lesões 
orovalvares. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas. Fatores de risco, diagnóstico, 
tratamento, prognóstico e prevenção da doença coronariana. Angina instável e infarto do 
miocárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Dislipidemias. Doenças da aorta. Doença cardíaca 
traumática. Endocardite infecciosa. Febre reumática. Doenças do pericárdio, do miocárdio e do 
endocárdio. Tromboembolismo pulmonar. Hipertensão pulmonar. Tumores cardíacos. Doença 
cardiovascular e hemostasia, trombose e fibrinólise. Complicações cardiovasculares do câncer, da 
quimioterapia e da radioterapia. Gravidez e doença cardíaca. Anestesia e cirurgia não cardíaca no 
cardiopata. Cirurgia cardíaca: indicações e complicações. Dispositivos terapêuticos em cardiologia: 
marca-passos, desfibriladores e ressincronizadores. Reabilitação cardiovascular. Cardiopatia no 
idoso. 

 
 CARDIOLOGIA – ECOCARDIOLOGIA: 1. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. 2. 

Semiologia do aparelho cardiovascular 3. Princípios físicos do ultrassom; geração de imagens em 
modos unidimensional e bidimensional; transdutores e controle dos aparelhos de ecocardiografia. 
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4. Técnicas de Doppler pulsátil, contínuo, mapeamento de fluxo em cores; Doppler tecidual e suas 
técnicas correlatas; avaliação da deformidade miocárdica (strain) por meio do ecocardiograma 
bidimensional e com Doppler tecidual; ecocardiografia tridimensional e uso de contraste. 5. Análise 
dos sinais de Doppler e suas relações com a dinâmica de fluidos. Valor e limitações dos principais 
princípios físicos e equações aplicados na quantificação de lesões obstrutivas, regurgitantes e de 
“shunt”. 6. Ecocardiograma pediátrico com Doppler normal. Reconhecimento das estruturas e 
planos. 7. Medidas ecocardiográficas. Quantificação das câmaras cardíacas. 8. Avaliação da função 
sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Avaliação da função sistólica e 
diastólica nos ventrículos únicos. Avaliação hemodinâmica através da Ecocardiografia com Doppler. 
9. Diagnóstico, avaliação quantitativa e qualitativa das cardiomiopatias (dilatada, hipertrófica, 
restritiva, displasia arritmogênica do ventrículo direito, cardiomiopatia de Takotsubo e formas não 
classificadas) Avaliação hemodinâmica através da Ecocardiografia com Doppler. 10. O 
ecocardiograma na avaliação das cardiopatias associadas a doenças sistêmicas, genéticas, 
medicamentosas e infecciosas.11. O ecocardiograma nas valvopatias. 12. Avaliação 
ecocardiográfica das próteses valvares. 13. O ecocardiograma na insuficiência coronariana aguda e 
crônica. 14. O ecocardiograma nas doenças do pericárdio. 15. O ecocardiograma nas doenças da 
aorta. 16. Hipertensão arterial sistêmica e pulmonar (pulmonar (persistência do padrão fetal, 
patologias que cursam com síndrome de eisemenger). 17. Endocardite infecciosa e febre reumática. 
18. O ecocardiograma na avaliação de fonte emboligênica. 19. Massas e tumores intracardíacos. 20. 
Ecocardiografia no transplante cardíaco. 21. Ecocardiografia nas arritimias e distúrbios de condução 
do estímulo cardíaco. Análise ecocardiográfica do sincronismo cardíaco. Ecocardiograma 
transesofágico: princípios, técnica e planos de imagem; indicações e contraindicações; vantagens e 
desvantagens; diagnóstico das patologias; ecocardiograma transesofágico intraoperatório. 22. 
Ecocardiograma sob estresse físico e farmacológico: princípios, técnicas e planos de imagem; 
indicações e contraindicações; vantagens e desvantagens; diagnóstico das patologias. 23. 
Cardiopatias congênitas cianogênicas e acianogênicas: análise sequencial e segmentar; diagnóstico 
e quantificação das patologias; ecocardiograma no pós-operatório de cardiopatias congênitas. 24. 
Ecodopplercardiografia fetal. Princípio, técnica, diagnóstico de cardiopatias e arritmias fetais, 
análise sequencial segmentar; Avaliação das cardiopatias dependentes de canal arterial; Avaliação 
das cardiopatias com fisiologia de ventrículo único e análise pós-operatória das cardiopatias com 
fisiologia de ventrículo único. 25. Código de Ética Profissional. 
 

 CLÍNICO GERAL: 1. Cardiologia: arritmias cardíacas; choques circulatórios; dissecção aórtica; doença 
pericárdica aguda; dor torácica; edema agudo de pulmão; hipertensão arterial; infarto agudo do 
miocárdio; insuficiência cardíaca; parada cardiorrespiratória; síncope e pre-síncope; síndrome 
coronariana aguda; tamponamento pericárdico; tromboembolismo venoso. 2. Dermatologia: 
doencas exantemáticas; Infecções da pele e do tecido subcutâneo. 3. Endocrinologia: diabetes; 
doenças da tireoide; insuficiência suprarrenal aguda. 4. Gastroenterologia: abdome agudo; cirrose 
hepática; cólica biliar e colangite; diarreia aguda; hemorragia digestiva; insuficiência hepática 
aguda; obstrução intestinal; pancreatite. 5. Ginecologia: doenças inflamatórias pélvicas 6. 
Hematologia: anemias; discrasias de celulas plasmáticas; distúrbios da coagulação; doenças 
linfoproliferativas; leucopenia; transfusão de hemoderivados. 7. Infectologia: antibióticos; cólera; 
dengue; difteria; febre amarela; infecções fúngicas; leptospirose; raiva; sepse; síndrome da 
imunodeficiência adquirida; tétano. 8. Nefrologia: cólica renal; doencas glomerulares; infecção 
urinária; insuficiência renal aguda; insuficiência renal crônica. 9. Neurologia: acidentes vasculares 
encefálicos; cefaleias; comas e alterações da consciência; convulsões; esclerose múltipla; 
hipertensão intracraniana; meningites; miastenia gravis; sindrome de Guillain-Barre; vertigem. 10. 



 

 

53 

Oncologia: carcinoma de origem indeterminada; infecções no paciente com câncer; síndromes 
paraneoplásicas; tumores do fígado e arvore biliar; tumores do pâncreas; tumores do pulmão; 
tumores do trato gastrointestinal. 11. Pneumologia: asma; derrame pleural; doença pulmonar 
obstrutiva crônica; hemoptise; insuficiência respiratória aguda; pneumonias; pneumotorax. 12. 
Reumatologia: artrites agudas; artrite reumatoide; esclerodermia; espondiloartropatias; lupus 
eritematoso sistêmico; sarcoidose; síndrome de Sjogren; vasculites. 14. Outros: acidentes 
produzidos por agentes físicos; acidentes provocados por animais peçonhentos; afogamento; 
atendimento inicial ao paciente politraumatizado; atendimento pre-hospitalar; distúrbios do 
equilíbrio ácido-base e hidroeletrolíticos; intoxicações exógenas; queimaduras; reações alérgicas e 
anafilaxia; suporte básico e avançado de vida; traumatismo craniano; traumatismo raquimedular. 
15. Código de Ética Profissional. 

 
 DERMATOLOGISTA: 1. Fundamentos de Dermatologia. 2. Cuidado de pacientes imunossuprimidos. 

3. Fototerapia. 4. Patologia cutânea. 5. Alterações morfológicas cutâneas epidermo---dérmicas. 6. 
Afecções dos anexos cutâneos; foliculares; hidroses; tricoses; onicoses. 7. Infecções e infestações: 
dermatoses por vírus, dermatoses por riquétsias, piodermites e outras dermatoses por bactérias. 
Tuberculoses e micobaterioses atípicas, hanseníase, sífilis e outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. 
Dermatozoonoses. 8. Dermatoses por agentes químicos, físicos e mecânicos. 9. Inflamações e 
granulomas não infecciosos; inflamações não infecciosas; granulomas não infecciosos. 10. 
Dermatoses metabólicas. 11. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. 12. 
Dermatoses por imunodeficiência. 13. Afecções congênitas e hereditárias. 14. Cistos e neoplasias: 
cistos; nevos organoides; tumores cutâneos benignos e malignos. 15. Terapêutica: terapêutica 
tópica. 16. Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia; 
cirurgia dermatológica; eletrocirurgia, eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese; quimiocirurgia; 
actinoterapia, laserterapia e radioterapia. 

 
 ENDOCRINOLOGISTA: 1. Apresentação comum das manifestações clínicas em endocrinologia. 2. 

Doença da hipófise e do hipotálamo. 3. Doenças da tireoide. 4. Doenças das paratireoides. 5. 
Doenças das supra-renais. 6. Diabetes mellitus. 7. Testes dinâmicos em endocrinologia. 8. 
Interpretação dos testes em endocrinologia. 9. Diagnóstico e tratamento das doenças 
endocrinológicas e metabólicas no ciclo gravídico-puerperal. 10. Obesidade: avaliação, tratamento 
clínico e cirúrgico. 11. Osteoporose. 12. Distúrbios endócrinos e metabólicos na infecção pelo HIV. 
13. Deficiência de vitamina D. 14. Emergências endocrinológicas. 15. Dislipidemias: distúrbios de 
crescimento e puberdade. 16. Hipogonadismo, infertilidade, amenorreia e disfunção erétil. 16. 
Código de Ética Profissional. 

 
 GASTROENTEROLOGISTA: 1. Patologia de Esôfago: disfagias; distúrbios motores do esôfago; 

doença do refluxo gastro-esofagiano; neoplasias; esofagites. 2. Patologia Gastroduodenal: gastrites; 
doenca ulcerosa péptica; Helicobacter pylori; neoplasias; hemorragia digestiva alta; lesões 
vasculares gastroduodenais. 3. Patologia Intestinal: diarreias agudas e crônicas; síndromes de má 
absorção; doenças parasitárias e infecciosas intestinais; doença diverticular intestinal; doença 
inflamatória intestinal; síndrome do intestino irritável; doencas vasculares intestinais; lesões pre-
neoplásicas; câncer intestinal e colorretal; hemorragia digestiva baixa. 4. Patologia Pancreática: 
pancreatites agudas; pancreatites crônicas; cistos pancreáticos; tumores benignos e malignos do 
pâncreas; fibrose cística do pâncreas. 5. Patologias hepáticas: hepatites virais agudas e crônicas; 
icterícia; síndromes colestáticas; doenças autoimunes; doenças metabólicas; doenca hepática 
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alcoólica; hepatotoxicidade por drogas e agentes químicos; doença hepática gordurosa não-
alcoólica; cirrose hepática e suas complicações; hipertensão portal; lesões focais no fígado; 
carcinoma hepatocelular; metástases hepáticas; abscesso hepático; transplante hepático. 6. 
Patologia da vesícula e vias biliares: litiase biliar; neoplasias da vesícula biliar; carcinoma das vias 
biliares; doença cística das vias biliares. 7. Outras afecções do aparelho digestivo: esquistossomose 
Mansoni, doenças de Chagas, peritonites, hormônios gastrointestinais, suporte nutricional em 
gastroenterologia, imunologia do aparelho digestivo. 8. Distúrbios funcionais do aparelho digestivo: 
dispepsia, cólon irritável.9. Diagnose em gastroenterologia: endoscopia, biópsia, radiologia do 
aparelho digestivo. 10. Provas funcionais: balanço de gorduras, teste de Schiling, teste da D-Xilose, 
testes respiratórios. 11. Código de Ética Profissional. 

 
 GINECOLOGIA (este programa também contempla Obstetrícia): Anatomia dos órgãos genitais 

femininos; embriologia dos órgãos genitais femininos; fisiologia do ciclo menstrual e sexual; 
disfunções menstruais; climatério e menopausa; puberdade fisiológica e patológica; propedêutica 
clínica e complementar em toco ginecologia; doenças sexualmente transmissíveis; cito genética; 
dismenorreia; tensão pré-menstrual; distopias genitais; doença inflamatória pélvica 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 do colo e do corpo uterino; afecções dos ovários e 
das trompas; oncologia ginecológica; moléstia trofoblástica; endometriose; cirurgias ginecológicas; 
algias pélvicas; disfunções sexuais; vulvovaginites; estados hiperprolactinicos; intersexualidade; 
hemorragias disfuncionais; atendimento à vitima de violência sexual; ovulação; fertilização; 
transporte ovular; nidação; deciduação; desenvolvimento e fisiologia das membranas fetais e 
placenta; sistema amniótico; crescimento e desenvolvimento fetal; endocrinologia do ciclo 
gravídico-puerperal e modificações do organismo materno; semiologia obstétrica; assistência pré-
natal; avaliação da vitalidade e da viabilidade fetal; parto: contração uterina, mecanismo de parto, 
fenômenos maternos do parto, partograma, assistência clínica ao parto; assistência ao puerpério e 
lactação; doença hipertensiva especifica da gravidez; diabetes gestacional; doenças clínicas 
intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal; hemorragias na gestação; infecção puerperal; trabalho 
de parto prematuro; rutura prematura de membranas; doença hemolítica perinatal; toco 
traumatismos maternos e fetais em gestação prolongada; efeito de drogas sobre o concepto; 
aspectos médicos legais em toco-ginecologia; aspectos ético-legais da prática obstétrica. Código de 
Ética Profissional. 

 
 NEUROLOGIA: 1. Estrutura e funções renais: anatomia renal, circulação renal, filtração glomerular, 

função tubular, mecanismos de acidificaão urinária, mecanismos de concentração e de diluição 
urinária. 2. Exames Complementares em Nefrologia: bioquimica sanguínea, testes imunológicos, 
medida clínica da filtração glomerular, exame de urina, exames de imagem. 3. Distúrbios 
Hidroeletrolíticos e Ácido-Básicos: compartimentos liquidos do organismo, controle da agua 
corporal, distúrbios do sódio e fisiopatologia do edema, distúrbios acido-básicos, distúrbios do 
potássio, distúrbios do cálcio, fósforo e magnésio, reposição hidroeletrolítica. 4. Doenças Renais: 
avaliação clínica e laboratorial da função renal, injúria renal aguda, glomerulonefrites primárias, 
nefropatia diabética e outras glomerulopatias secundárias, nefropatia tóxica e tubulointersticial, 
infecção do trato urinário, nefropatia do refluxo, doenças vasculares dos rins, nefropatia e gestação, 
tubulopatias hereditárias, doenças císticas renais, nefropatia diabética, nefrolitíase, nefropatia 
obstrutiva, tumores renais, doença renal crônica e suas complicações, fisiopatologia da uremia, 
consequências hematológicas da uremia, fisiopatologia, clínica e tratamento da osteodistrofia 
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renal, hipertensão arterial primária, hipertensão renovascular, hipertensão arterial e doença renal 
parenquimatosa. 5. Manejo Clínico do Paciente com Insuficiência Renal: diuréticos, mecanismos de 
ação e uso clínico, drogas anti-hipertensivas, uso de medicamentos na insuficiência renal, manejo 
e terapia nutricional do urêmico, nutrição parenteral intradialítica, terapias de substituição da 
função renal em situações agudas e crônicas incluindo transplante renal, manuseio do paciente 
renal na fase pré-diálise, em tratamento dialítico e após o transplante renal. 6. Cefaleia. 7. Código 
de Ética Profissional. 

 
 OFTALMOLOGIA: 1. Embriologia ocular. 2. Anatomia e Histologia Ocular: órbita, conteúdo e 

relações anatômicas; pálpebras e conjuntiva; globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa; 
meios dióptricos; músculos extrínsecos; aparelho lacrimal. 3. Fisiologia da visão. 4. Refração: noções 
de óptica oftálmica; vícios de refração; prescrição de óculos e lentes de contato. 5. Patologia, 
diagnóstico e tratamento das doenças do (a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, 
cristalino e aparelho lacrimal. 6. Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento 
clínico e cirúrgico. 7. Retina e Vítreo: doenças vasculares da retina, degenerações da mácula, 
distrofias, degenerações periféricas da retina, descolamentos da retina. 8. Repercussões oculares 
de patologias sistêmicas. 9. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. 10. AIDS – 
manifestações oculares. 11. Plástica ocular: blefaroptose, ectrópio, entrópio, triquíase, paralisia 
facial, blefaroespasmo, reconstrução palpebral, cavidades anoftálmicas, orbitopatia distireoidiana, 
propedêutica da drenagem lacrimal, obstrução lacrimal do recém-nascido, dacricistorrinostomia. 
12. Estrabismos: ambliopia, avaliação clínica, forias e anormalidades da vergência, esotropias, 
exotropias, disfunções dos oblíquos e padrões alfabéticos, estrabismos complexos: paralíticos, 
restritivos, torcicolo ocular e desvio vertical dissociado, sindromes especiais. 13. Banco de Olhos e 
Transplante de Córnea: banco de olhos, ceratoplastia lamelar, ceratoplastia penetrante. 14. Código 
de Ética Profissional. 

 
 ORTOPEDIA: 1. Anatomia e fisiologia do sistema musculo-esquelético. 2. Exame clínico, físico, 

semiologia e plano de trabalho. 3. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico. 
4. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. 5. Afecções ortopédicas comuns na infância: 
epifisiólise proximal do fêmur, poliomielite: fase aguda e crônica, pioartrite, paralisia obstétrica. 6. 
Deformidades congênitas e adquiridas: pé torto congênito; displasia do desenvolvimento do 
quadril; luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical; aplasia 
congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia. 7. Infecções e alterações 
inflamatórias osteoarticulares: artrite piogênica, osteomielite aguda e crônica; tuberculose óssea; 
infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide; braquialgias, artrite degenerativa da 
coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. 8. Ombro doloroso. 9. Doenças 
osteometabólicas. 10. Alterações degenerativas osteoarticulares: artrose do membro superior, 
inferior e quadril. 11. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; 
espondilose. 12.Tumores ósseos benignos e malignos. 13. Escoliose. 14. Osteocondroses. 15. 
Fratura: da pélvis, do acetábulo, diafisária do fêmur, tanstrocanteriana, do colo do fêmur, do 
ombro, da clavícula, extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero, 
diafisária dos ossos do antebraço, do escafóide, da cabeça do rádio, de Colles e Smith. 16. Fraturas 
e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, da articulação do quadril, dos ossos dos pés e dos 
joelhos. 17. Lesões meniscais e ligamentares. 18. Luxação do cotovelo e do carpo. 19. Luxações, 
lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças. 20. 
Fisioterapia e acompanhamento do paciente com problemas ortopédicos e reumáticos crônicos. 
23. Urgências e emergências em traumatologia. 24. Atendimento ao politraumatizado 25. Dor 
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lombar e cervical 26. Sistema de atendimento pré-hospitalar. 26. Código de Ética Profissional. 
 

 OTORRINOLARINGOLOGIA: 1. Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, da laringe, 
da faringe e do órgão da audição. 2. Semiologia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento das 
principais afecções da laringe, das glândulas salivares, do órgão auditivo e dos seios paranasais. 3. 
Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. 
4. Câncer da laringe e da hipofaringe; das glândulas salivares e dos seios paranasais. 5. Doenças 
ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. 6. Deficiências auditivas. 7. Anomalias congênitas 
da laringe. 8. Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. 9. Afecções e síndromes 
otoneurológicas. 10. Paralisia facial periférica. 11. Afecções benignas e malignas do pescoço. 12. 
Abordagem do paciente com zumbido: diagnósticos diferenciais. 13. Traumas em 
otorrinolaringologia. 14. Labirintopatias periféricas e centrais. 15. Tratamento cirúrgico e não 
cirúrgico do ronco. 15. Ronco e apneia obstrutiva do sono. 16. Doenças benignas da laringe. 17. 
Código de Ética Profissional. 

 
 PEDIATRIA: 1. Condições de Saúde da Criança Brasileira. 2. Organização da atenção à criança. 3. 

Alimentação da criança. 4. O recém nascido normal e patológico. 5. Programa de imunização. 6. 
Crescimento e desenvolvimento. 7. Desnutrição protéicocalórica. 8. Anemias na infância. 9. Diarreia 
aguda e crônica na criança. 10. Cardiopatias na criança. 11. Doenças respiratórias na criança. 12. 
Doenças no trato genitourinário na criança. 13. Doenças auto-imunes e colagenoses na criança. 14. 
Doenças infecto-contagiosas mais frequentes na criança. 15. Parasitoses intestinais. 16. Dermatoses 
mais frequentes na criança. 17. Convulsões na criança. 18. Principais problemas ortopédicos na 
criança. 19. Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes 
na criança. 20. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança. 21. Insuficiência Cardíaca. 22. 
Choque. 23. Ressuscitação cardiopulmonar. 24. Cetoacidose diabética. 25. Acidentes na infância: 
Prevenção e tratamento. 26. Abordagem da criança politraumatizada. 27. Síndrome de Maus-
tratos. 28. Estatuto da criança e do adolescente; estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 29. 20. Código de Ética Profissional. 

 
 PSIQUIATRIA: 1. Saúde mental: políticas, práticas e saberes. Princípios de epidemiologia e 

epidemiologia psiquiátrica. 2. Organização anatômica e funcional do sistema nervoso central. 3. 
Transtornos do Neurodesenvolvimento. 4. Espectro da esquizofrenia e outros transtornos 
psicóticos. 5. Transtorno bipolar e transtornos relacionados. 6. Transtornos depressivos. 7. 
Transtornos de ansiedade. 8. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados. 9. 
Transtornos relacionados a trauma e a estressores. 10. Transtornos dissociativos. 11. Transtornos 
de sintomas somáticos e transtornos relacionados e simulação. 12. Transtornos alimentares e 
obesidade. 13. Transtornos da eliminação. 14. Transtornos do sono-vigília. 15. Disfunções sexuais. 
16. Disforia de gênero. 17. Transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta. 18. 
Transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. 19. Transtornos Neurocognitivos. 20. 
Transtornos da Personalidade. 21. Transtornos Parafílicos. 22. Psicofármacos, fármacos 
relacionados à psiquiatria, transtornos do movimento induzidos por medicamentos e outros efeitos 
adversos de medicamentos. 23. Aspectos epidemiológicos relacionados à Psiquiatria. 24. Anamnese 
Psiquiátrica: exame do estado mental e instrumentos de avaliação psiquiátrica e psicológica. 25. 
Eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana e neurocirurgia. 26. Psicoterapias. 27. 
Urgências e emergências psiquiátricas. 28. Reabilitação neuropsicológica e psicossocial. 29. Saúde 
Mental e Atenção Básica. 30. Abordagens dos transtornos psiquiátricos na gestação, no puerpério 
e na lactação. 31. Emergências psiquiátricas. Suicídio. 32. Psiquiatria Forense. 33. Legislação 
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referente aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 34. Código de Ética Profissional. 
 

 PROCTOLOGIA COLOPROCTOLOGIA: 1. Anatomia cirúrgica do cólon, reto e canal anal. 2. Fisiologia 
colônica e ano‐retal (técnicas de investigação e aplicação clínica). 3. Anestesia local na cirurgia 
anorretal. 4. Cicatrização das feridas. Infecção em cirurgia. Antibióticos. 5. Pré e pósoperatório. 
Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico. Complicações respiratórias, abdominais e vasculares. 6. 
Transtornos hemorrágicos. Mecanismos de hemostasia. Transfusão de sangue e derivados. 7. 
Técnica geral das laparotomias. Incisões abdominais. Cirurgia vídeo-‐laparoscópica. 8. Diagnóstico 
das doenças do cólon, reto e canal anal. Exame abdominal e proctológico. Colonoscopia. Exame 
radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, 
ultrassonografia endorretal e petscan. 9. Doença hemorroidária: etiopatogenia, quadro clínico, 
diagnóstico e terapêutica. 10. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. 11. Fissura anal. 12. Fístula 
anal. 13. Hidroadenite supurativa. 14. Doença pilonidal sacro‐coccígea. 15. Prurido anal. 16. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 17. Prolapso e 
procidência de reto. 18. Doenças dermatológicas perianais. 19. Incontinência anal. 20. Abdomen 
agudo em coloproctologia: aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. 21. Obstrução intestinal. 
22. Traumatismo abdominal. Lesões do cólon, reto, canal anal e períneo. 23. Princípios 
fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica. Quimioterapia, radioterapia, 
imunoterapia no câncer do cólon, reto, canal anal e margem anal. 24. Neoplasia maligna do cólon, 
reto e canal anal. Tumores neuroendócrinos e estromais. 25. Megacólon congênito e adquirido. 26. 
Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, protozooses. 27. Doenças inespecíficas do cólon e do 
reto. 28. Doenças específicas do cólon e do reto. 29. Doença isquêmica do cólon e do reto. 30. 
Doença diverticular dos cólons. 31. Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. 32. 
Alteração do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Dietas em colopatias. 33. Vólvulo do 
cólon. 34. Complicações actínicas no intestino delgado, cólon e reto. 35. Fístula reto‐vaginal. 36. 
Tumores retro‐retais: classificação, patologia, apresentação clínica e terapêutica. 37. 
Procedimentos ambulatoriais. Preparação pré‐operatória, manejo cirúrgico e pós‐operatório. 38. 
Videolaparoscopia colo‐ retal: indicações, equipamento, cuidados pós‐operatório, resultados, 
complicações e sua prevenção. 39. Síndrome da úlcera solitária do reto. 40. Endometriose. 41. 
Proctalgia Fugax. 42. Código de Ética Profissional. 

 
 UROLOGIA: Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Propedêutico urológico. 

Litíase e infecções do trato geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias 
benignas e malignas do sistema geniturinário. Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do 
aparelho genital masculino. Bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. 
Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas dos testículos. Urgências do aparelho 
geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis. Disfunção erétil. Infertilidade. Cirurgias do 
aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo laparoscópicas. Transplante renal. Código de Ética 
Profissional. 

 
 VETERINÁRIA: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e 

grandes) de interesse na produção de alimentos. Defesa Sanitária Animal: diagnóstico, prevenção 
e controle. Doenças de notificação obrigatória. Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise 
de risco, bioestatística. Desenvolvimento de programas sanitários. Inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de 
controle. Métodos de amostragem e análise. Produtos de origem animal. Produtos de alimentação 
animal. Fiscalização de produtos de uso veterinário. Soros, vacinas e antígenos (biológicos) 
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antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos. Controle da produção de soros, vacinas e 
antígenos para salmonelose, micoplasmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa. 
Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis. Análises 
microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais. Análise físico-química 
de produtos de origem animal e de alimentos para animais. Análise centesimal. Cromatografia 
líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite. Absorção atômica. Noções 
básicas de biossegurança. Higiene de alimentos – zoonoses. Doenças transmitidas por alimentos. 
Identidade e qualidade de alimentos. Legislação Federal – Defesa Sanitária Animal. Inspeção de 
produtos de origem animal e de produtos veterinários. Programas sanitários básicos. 
 

 ENFERMEIRO: Modalidades assistenciais: hospital-dia e assistência domiciliar. Teorias e processos 
de enfermagem; taxonomias de diagnósticos de enfermagem. Assistência de enfermagem ao adulto 
portador de transtorno mental; unidades de atenção à saúde mental: ambulatório de saúde mental, 
centro de atenção psicossocial e hospital psiquiátrico; instrumentos de intervenção de enfermagem 
em saúde mental: relacionamento interpessoal, comunicação terapêutica, psicopatologias, 
psicofarmacologia. Assistência de enfermagem em gerontologia. Assistência de enfermagem ao 
paciente oncológico nas diferentes fases da doença e tratamentos: quimioterapia, radioterapia e 
cirurgias. Procedimentos técnicos em enfermagem. Assistência de enfermagem perioperatória. 
Assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função cardiovascular e circulatória; 
digestiva e gastrointestinal; metabólica e endócrina; renal e do trato urinário; reprodutiva; 
tegumentar; neurológica; musculoesquelética. Assistência de enfermagem aplicada à saúde sexual 
e reprodutiva da mulher, com ênfase nas ações de baixa e média complexidade. Assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Assistência de enfermagem ao recém-nascido. 
Modelos de atenção ao recém-nascido, que compõem o Programa de Humanização no Pré-Natal e 
Nascimento. Assistência de enfermagem à mulher no climatério, menopausa e na prevenção e 
tratamento de ginecopatias. Assistência de enfermagem à criança sadia: crescimento, 
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação; cuidado nas doenças prevalentes na infância 
(diarreicas e respiratórias). Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência: 
estrutura organizacional do serviço de emergência hospitalar e pré-hospitalar; suporte básico de 
vida em emergências; emergências relacionadas a doenças do aparelho respiratório, do aparelho 
circulatório e psiquiátricas; atendimento inicial ao politraumatizado; atendimento na parada 
cardiorrespiratória; assistência de enfermagem ao paciente crítico com distúrbios hidroeletrolíticos, 
ácido-básicos, insuficiência respiratória e ventilação mecânica; insuficiência renal e métodos 
dialíticos; insuficiência hepática; avaliação de consciência no paciente em coma; doação, captação 
e transplante de órgãos; enfermagem em urgências: violência, abuso de drogas, intoxicações, 
emergências ambientais. Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde: gerenciamento de 
recursos humanos: dimensionamento, recrutamento e seleção, educação permanente, liderança, 
supervisão, comunicação, relações de trabalho e processo grupal; processo de trabalho de 
gerenciamento em enfermagem. Atuação da enfermagem em procedimentos e métodos 
diagnósticos. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Central de material e esterilização; 
processamento de produtos para saúde; processos de esterilização de produtos para saúde; 
controle de qualidade e validação dos processos de esterilização de produtos para saúde. Práticas 
de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar; risco biológico e medidas de precauções básicas 
para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde; precaução-padrão e 
precauções por forma de transmissão das doenças: definição, indicações de uso e recursos 
materiais; medidas de proteção cabíveis nas situações de risco potencial de exposição. Controle de 
infecção hospitalar. Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde; programas de prevenção e 
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controle de doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico brasileiro; doenças e 
agravos não-transmissíveis; Programa Nacional de Imunizações. Lei nº 7.498/1986 (lei do exercício 
profissional), regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987. Código de Ética e Deontologia da 
Enfermagem – análise crítica. Bioética. 
 

 FARMÁCIA BIOQUÍMICA: 1. Biossegurança no Laboratório Clínico; 2. Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde; 3. Legislação Sanitária na área do Laboratório Clínico; 4. Controle da Qualidade 
no Laboratório Clínico; 5. Materiais biológicos utilizados no laboratório clínico; 6. Conceitos, 
Procedimentos e Interpretação de Resultados em Parasitologia Clínica; 7. Conceitos, Procedimentos 
e Interpretação de Resultados em Imunologia Clínica; 8. Conceitos, Procedimentos e Interpretação 
de Resultados em Hematologia; 9. Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em 
Microbiologia Clínica; 10. Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em Micologia 
Clínica; 11. Conceitos, Procedimentos e Resultados em Bioquímica-Clínica. 12. Conceitos, 
Procedimentos e Resultados em Citologia-Clínica. 13. Conceitos, Procedimentos e Interpretação de 
Resultados em Uroanálise; 14. Preparo de soluções no Laboratório Clínico. 

 
 FISIOTERAPIA: 1. Fundamentos de fisioterapia. 2. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 

procedimentos em fisioterapia. 3. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. 4. 
Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória. 5. Análise 
da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 6. Indicação, contraindicação, 
técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, 
termoterapia superficial e profunda e crioterapia. 7. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. 
8. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia. 9. Semiologia e procedimentos fisioterápicos. 10. 
Fisioterapia em Promoção da Saúde / preventiva. 11. Fisioterapia em ortopedia, neurologia, 
ginecologia/obstetrícia, cardiorrespiratória e pediátrica. 12. Ventilação mecânica invasiva e não 
invasiva. 13. Fisioterapia em pré e pós-operatório.14. Assistência fisioterapêutica domiciliar. 15. 
Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 16. Ética e legislação profissional: ética profissional, 
responsabilidade e trabalho em equipe. Portaria nº 2.436/2017: aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica – PNAB. 

 
 
CARGO DE NÍVEL MÉDIO  
 
SOLDADO POLÍCIA MILITAR  
 

 LÍNGUA PORTUGUESA. Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação do texto e 
dos parágrafos. Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores 
sequenciais. Significação contextual de palavras e expressões. Equivalência e transformação de 
estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e subordinação. Emprego de tempos e modos 
verbais. 6. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das classes de palavras. Flexão 
nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Concordância nominal 
e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.  
 

 GEOGRAFIA DO AMAZONAS: I. A organização do espaço: a conquista e a expansão da Amazônia 
Colonial; a produção do espaço amazônico atual. 2. O espaço natural:  estrutura geológica e 
características do relevo; ecossistemas florestais e não-florestais; o clima; a rede hidrográfica; 
aproveitamento dos recursos naturais e impactos ambientais. 3. Organização do espaço 
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amazonense: posição geográfica; mesorregiões e microrregiões; o processo de ocupação: aspectos 
geopolíticos e planos de desenvolvimento regional.  4. Aspectos socioeconômicos: ciclos 
econômicos e crescimento da população; dinâmica dos fluxos migratórios e problemas sociais; o 
extrativismo florestal (importância da biodiversidade; biodiversidade e manipulação genética para 
fins comerciais; ecoturismo); extrativismo mineral; concentração fundiária e conflitos pela terra; o 
processo de urbanização e redes urbanas; fontes de energia: potencial hidrelétrico, hidrelétricas e 
meio-ambiente; a produção de gás; transportes: a malha viária, importância do transporte fluvial. 
A Zona Franca de Manaus. 5. Questões atuais: a questão indígena: invasão, demarcação das terras 
indígenas. A questão ecológica:  desmatamento, queimadas, poluição das vias hídricas, alterações 
climáticas. 

  
 HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem 

e distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a 
organização dos grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições 
do século XVII: a de Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do 
Presépio e a expulsão dos “estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização 
portuguesa: as bases econômicas; organização da força de trabalho indígena; organização e 
funcionamento da administração do Maranhão e Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: 
missionários X colonos; 1.3. Amazônia Pombalina: Portugal Metropolitano; medidas pombalinas; 
Governo de Mendonça Furtado; Capitania de São José do Rio Negro; Demarcações de limites: 
tratados de Madri e Santo Ildefonso. Extinção do Diretório dos índios: elementos históricos; 
Instituição dos corpos de milícias. 2. IMPÉRIO: 2.1. Incorporação da Amazônia ao Estado Nacional 
Brasileiro: Província do Pará; Comarca do Rio Negro; A Cabanagem: o povo no poder: condições 
objetivas para a eclosão da Cabanagem; governo dos cabanos; conflitos no Amazonas; repressão 
imperial e o fim da Cabanagem. 2.2. Província do Amazonas: economia do Alto Amazonas na 
primeira metade do século XIX; Comarca do Alto Amazonas; manifestações autonomistas; criação 
e implantação do Estado provincial amazonense; sistema político do Amazonas no Segundo 
Reinado; 2.3. Economia e sociedade na Amazônia: ciclo da borracha; migração nordestina; seringal 
e o seringueiro; o sistema de aviamento. 3. REPÚBLICA: 3.1. Fronteiras do Brasil: incorporação do 
Acre ao Estado Nacional Brasileiro; questão do Amapá; limites com a Guiana Inglesa. 3.2. Amazonas 
cosmopolita: nova situação sociopolítica; transplantação de novos conceitos culturais; cidades da 
borracha: Belém X Manaus; 3.3. Decadência da economia gumífera: grande crise da economia 
gumífera; tentativa de recuperação: “a Batalha da Borracha”; 3.4. Manaus: de “Paris dos Trópicos” 
a “Miami Brasileira”: situação econômica e social da cidade; Rebelião de 1924; “Era dos 
Interventores”; “Clube da Madrugada”; Zona Franca de Manaus. 
 

 RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO. Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, 
quantificadores e predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais 
e reais e suas operações, porcentagem e juros. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de 
comprimento, área, volume, massa e tempo. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e 
avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e 
análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio 
matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos. Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas. Raciocínio 
lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Problemas de contagem e 
noções de probabilidade. Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, 
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proporcionalidade, perímetro e área. Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância. 
Problemas de lógica e raciocínio. 

 
 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. 

Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner plotter, discos ópticos. Noções do 
ambiente Windows. MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). LibreOffice (Writer, Calc, 
Impress, eM Client). Conceitos relacionados à Internet; correio eletrônico. Noções de sistemas 
operacionais. Ícones, atalhos de teclado, pastas, tipos de arquivos; localização, criação, cópia e 
remoção de arquivos; cópias de arquivos para outros dispositivos; ajuda do Windows, lixeira, 
remoção e recuperação de arquivos e de pastas; cópias de segurança/backup, uso dos recursos. 
 

 LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL: Lei nº 1.154, de 09 de dezembro de 1975 (Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado do Amazonas). Lei nº 3.514, de 08 de junho de 2010 (Lei de Organização Básica 
da Polícia Militar do Estado do Amazonas). Lei nº 4.044 (Lei de Promoção de Praças). 

 
 


