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POLÍCIA MILITAR 

ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022

RETIFICADO

A jurisprudência  dos Tribunais  Superiores  poderá ser  considerada  para  fins  de elaboração das  Provas  Objetivas e
Discursivas, desde que publicada antes da divulgação do Edital  de Abertura,  divulgado em 08 de abril  de 2022, no
endereço eletrônico do Instituto AOCP. 

Nos termos do art. 16 da Lei Estadual nº 19.587/2017, a legislação de referência a ser considerada como objeto de
exame será a vigente à data de publicação do Edital  de Abertura, divulgado em 08 de abril  de 2022,  no endereço
eletrônico do Instituto AOCP.

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE CADETE E 2° TENENTE QOS DA POLÍCIA MILITAR

Língua portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem.
4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica.
8. Uso da crase. 9. Morfologia:  classes de palavras variáveis e invariáveis  e seus empregos no texto. 10. Locuções
verbais (perífrases verbais). 11. Funções do “que” e do “se”. 12. Elementos de comunicação e funções da linguagem.
13. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual;  emprego de tempos e modos verbais.  14. Domínio dos
mecanismos de coerência textual. 15. Reescrita de frases e parágrafos do texto: significação das palavras; substituição
de palavras ou de trechos de texto; reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto; reescrita de textos de
diferentes gêneros e níveis de formalidade. 16. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas na oração e entre
orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  17.
Concordância verbal e nominal. 18. Regência verbal e nominal. 19. Colocação pronominal. 20. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. 21. Função textual dos vocábulos. Variação linguística. 22. Redação Oficial. 

Relação da disciplina com os cargos do edital: O domínio da língua é necessário para uma melhor comunicação com a
população, durante os atendimentos, assim como para a leitura e a correta interpretação das leis e normas pertinentes
ao desempenho da função.

Realidade étnica, social, histórica, Geográfica, Cultural, política e econômica do Estado de Goiás: 1. Formação
econômica de Goiás:  a mineração  no século XVIII,  a agropecuária  nos séculos  XIX e  XX,  a estrada  de ferro e  a
modernização  da  economia  goiana,  as  transformações  econômicas  com  a  construção  de  Goiânia  e  Brasília,
industrialização, infraestrutura e planejamento. 2. Aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e
relevo.  3.  Aspectos  da história  política  de  Goiás:  os  bandeirantes  e  a  colonização,  o  coronelismo e oligarquia  na
República Velha, a Revolução de 1930, aspectos políticos e administrativos de 1930 até os dias atuais. 4. Aspectos da
História  Sociocultural  de  Goiás:  o  povoamento  branco,  os  grupos  indígenas,  a  escravidão  e  cultura  negra,  os
movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana. 5. Atualidades econômicas, políticas, sociais e culturais do
Brasil do Estado de Goiás.

Relação  da disciplina  com os  cargos do edital:  O conhecimento  da  Realidade  étnica,  social,  histórica,  Geográfica,
Cultural, política e econômica do Estado de Goiás favorece uma melhor relação com a população local,  além de um
melhor domínio sobre o território onde o servidor atuará.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CADETE

Direito Penal 

Conhecimentos específicos: 1. Da Aplicação da Lei Penal (arts. 1º ao 12 do C.P.). 2. Do Crime (arts. 13 a 25 do C.P.).
3. Da Imputabilidade penal (arts. 26 a 28 do C.P.). 4. Do Concurso de pessoas (arts. 29 a 31 do C.P.). 5. Das Penas e
sua  Aplicação  (arts.  32  a  76  do  C.P.).  6.  Suspensão  condicional  da  pena  (arts.  77  a  82  do  C.P.)  e  Livramento
condicional (arts. 83 a 90 do C.P.). 7. Dos Efeitos da condenação: Reabilitação e medidas de segurança (arts. 91 a 99
do C.P.). 8. Da Ação Penal (arts. 100 a 106 do C.P.). 9. Da Extinção da punibilidade (arts. 107 a 120 do C. P.). 10. Dos
Crimes contra a pessoa e contra o patrimônio (arts. 121 a 183 do C.P.). 11. Dos Crimes contra a dignidade sexual Dos
Crimes contra os costumes (arts. 213 a 234-B do C.P.) e contra a família (arts. 235 a 249 do C.P.). 12. Dos Crimes
contra a incolumidade pública (arts. 250 a 285 do C.P.) e contra a fé pública (arts. 289 a 311 do C.P.). 13. Dos Crimes
contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do C.P.).  14.  Decreto-Lei  nº  3.688/41 (Contravenções Penais) e
Legislação Penal Especial.  15. Lei Nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Crimes de Abuso de autoridade). 16. Lei
7.960/89. 17. Decreto-Lei 201/67 (Crimes de Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores). 18. Lei 5.250/67 (Crimes de
imprensa), com as alterações dadas pelas Leis 6.071/74, 6.640/79 e 7.300/85. 19. Lei 6.766/79 (Crimes definidos na Lei
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de parcelamento do solo urbano). 20. Lei 8.137/90 (Crimes contra a ordem tributária) e alterações. 21. Lei Nº 12.850, de
2 de agosto de 2013 (Crime organizado). 22. Leis: 9.303/96 e 10.217/01. 23. Lei 9.296/96 (Crime de interceptação e de
comunicação telefônica). 24. Lei 9.455/97 (Crimes de tortura). 25. Lei 10.741/03. 26. Leis 9.985/00 e 11.204/06. 27. Lei
9.613/98  (Lavagem de  dinheiro),  com as alterações dadas pelas  Leis  10.467/02 e 10.701/03.  28.  Lei  11.101/2005
(Crimes falimentares). Lei 11.340/2006 (violência familiar e doméstica contra a mulher). 

Relação da disciplina com os cargos do edital: o conhecimento da legislação de Direito Penal auxiliará o servidor no
desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o disposto na
referida lei.

Direito Constitucional

Conhecimentos específicos: 1. Direito Constitucional. 1.1. Poder constituinte. 1.2. Natureza. 1.3. Poder constituinte
originário. 1.4. Poder constituinte derivado. 1.5. Limites ao poder de reforma da Constituição. 1.6. Conceito e Espécies.
1.7. Cláusulas pétreas. 1.8. Normas constitucionais. 1.9. Classificação. 1.10. Interpretação, integração e aplicação. 1.11.
Controle da constitucionalidade. 1.12. Via de ação e via de exceção. 1.13. Controle de constitucionalidade por omissão.
1.14.  Recepção.  1.15. Repristinação.  1.16.  Princípios fundamentais  da Constituição (arts.  1º  a 4º).  1.17.  Direitos  e
deveres individuais e coletivos (art. 5º). 1.18. Direitos sociais. 1.19. Nacionalidade. 1.20. Direitos políticos (arts. 6º a
16º). 1.21. Organização do Estado. 1.22. Organização administrativa. 1.23. União. Estados. 1.24. Distrito Federal. 1.25.
Municípios. 1.26. Intervenção nos Estados e Municípios (arts. 18 a 36). 1.27. Da Organização dos Poderes. 1.28. Poder
Legislativo.  1.29.  Estrutura  e  competência  (arts.  44  a  52  e  59  a  69).  1.30.  Poder  Executivo.  1.31.  Estrutura  e
competência (arts. 76 a 86). 1.32. Poder Judiciário. 1.33. Estrutura e competência (arts. 92 a 125). 1.34. Das funções
essenciais à Justiça: Ministério Público (arts. 127 a 132). 1.35. Advocacia e Defensoria Pública (arts. 133 a 135). 1.36.
Da ordem econômica e financeira: Princípios gerais (arts. 170 a 181). 1.37. Política agrícola e fundiária e reforma agrária
(arts.  184 a  191).  1.38.  Sistema financeiro nacional  (art.  192).  1.39.  Ordem social:  Saúde (arts.  196 a 200).  1.40.
Comunicação social (arts. 220 a 224). 1.41. Meio ambiente (art. 225). 1.42. Família: Criança, adolescente e idosos (arts.
226 a 230). 1.43. Constituição do Estado de Goiás - Da Organização dos Poderes, Estruturas e Competência.

Relação  da  disciplina com os  cargos  do edital:  o  conhecimento  da  legislação de  Direito Constitucional  auxiliará  o
servidor no desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o
disposto na referida lei.

Direito Processual Penal

Conhecimentos específicos: 1.  Direito  Processual Penal:  Aplicação da lei  processual  no tempo, no espaço e em
relação às pessoas. 1.1. Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 2. Inquérito policial (arts. 4º a 23 do
C.P.P.). 3. Ação penal (arts. 24 a 62 do C.P.P.). 4. Competência (arts. 69 a 91 do C.P.P.). 5. Questões e Processos
Incidentes (arts. 92 a 154 do C.P.P.). 6. Prova (arts. 155 a 250 do C.P.P.). 7. Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e
Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça (arts. 251 a 281 do C.P.P.). 8. Prisão e Liberdade Provisória (arts. 282
a 350 do C.P.P.). 9. Citações e Intimações (arts. 351 a 372 do C.P.P.). 10. Sentença (arts. 381 a 393 do C.P.P.). 11.
Processos em Espécie (arts. 394 a 555 do C.P.P.). 12. Nulidades (arts. 563 a 573 do C.P.P.). 13. Recursos (arts. 574 a
620 do C.P.P.). 14.  Revisão Criminal  (arts. 621 a 631 do C.P.P.). 15. Habeas Corpus (arts. 647 a 667 do C.P.P.) e
Mandado de Segurança em Matéria Penal. 16. Lei 7.210/84 (Execução Penal). 17. Lei 11.340/2006 (violência familiar e
doméstica contra a mulher).  18. Lei  nº  9.099/95 e 10.259/2001, com as alterações das Leis 9.839/99, 10.455/02 e
11.313/06 (Juizados Especiais Criminais). 19. Lei federal nº 7.960/1989 (prisão temporária).

Relação da disciplina com os cargos do edital: o conhecimento da legislação de Direito Processual Penal auxiliará o
servidor no desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o
disposto na referida lei.

Direito Administrativo

Conhecimentos  específicos: 1.  Administração  Pública:  conceito,  elementos,  natureza  e  objetivos.  Organização
Administrativa do Estado: Administração direta e indireta; Agentes Públicos: espécie e classificação, poderes, deveres e
prerrogativas;  cargo,  emprego.  2.  Atividade  administrativa:  abuso  e  desvio  de  poder,  desvio  de  finalidade.  3.
Administração Pública: princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, proporcionalidade, eficiência, continuidade
e  autoexecutoriedade.  4.  Os  poderes  administrativos:  regulamentar,  hierárquico,  disciplinar  e  de  polícia.  5.  A
discricionariedade, conteúdo e limites. 6. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 7.
A privatização, disciplina e efeitos. O serviço público: concessão, autorização e permissão. 8. Agências reguladoras. 9.
Ato administrativo: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécie e invalidação 10. Condições e pressupostos.
11.  Vícios.  12.  Formas  de  desconstituição,  revogação  e  anulação.  13.  Contrato  administrativo:  características,
formalização, execução, inexecução e principais tipos. 14. Formas de rescisão e revisão. 15. Equilíbrio contratual  e
cláusulas exorbitantes. 16. Leis de licitação 8.666/93 e 14.133/2021. 17. Dispensa e inexigibilidade. 18. O procedimento
licitatório. 19. Direito de propriedade e limitações administrativas. 20. A desapropriação e seu processo. 21. Requisição,
servidão e ocupação provisória. 22. O controle da Administração e suas modalidades. 23. Mandado de segurança, ação
popular e ação civil pública. 24. A responsabilidade civil do Estado pelos atos executivos, legislativos e jurisdicionais. 25.
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O processo administrativo, finalidades, garantias e tipos.  Lei Estadual nº 13.800 (Regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás). 26. Servidores públicos: direitos, deveres e responsabilidades.
27.  Lei  nº  8.429/1992  –  Dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  em  virtude  da  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa.

Relação  da disciplina  com os cargos  do  edital:  o conhecimento da legislação de Direito  Administrativo auxiliará  o
servidor no desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o
disposto na referida lei.

Direito Penal Militar

Conhecimentos específicos: 1. Decreto-Lei 1.001/69. 1.1. Da aplicação da Lei penal militar. 1.2. Do crime. 1.3. Da
imputabilidade penal. 1.4. Do concurso de agentes. 1.5. Das penas. 1.6. Efeitos da condenação. 1.7. Das medidas de
segurança. 1.8. Da ação penal. 1.9. Da extinção da punibilidade. 1.10. Dos crimes militares em tempo de paz (arts. 136
ao 354). 1.11. Dos crimes militares em tempo de guerra (arts. 355 ao 408). Dos crimes contra a administração militar.
Relação da disciplina com os cargos do edital: o conhecimento da legislação de Direito Penal Militar auxiliará o servidor
no desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o disposto
na referida lei.

Direito Processual Penal Militar

Conhecimentos específicos: 1. Decreto-Lei 1.002/69. 1.1. Da Lei processual penal militar e sua aplicação. 1.2. Da
polícia judiciária militar. 1.3. Da ação penal militar. 1.4. Do juiz, auxiliares e partes no processo. 1.5. Da denúncia. 1.6.
Do foro militar. 1.7. Da competência, desaforamento e dos conflitos de competência. 1.8. Das questões prejudiciais. 1.9.
Dos incidentes. 1.10. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. 1.11. Dos crimes contra o serviço e o dever
militar. 1.12. Das medidas preventivas e assecuratórias. 1.13. Dos processos. 1.14. Das nulidades e dos recursos. 1.15.
Da execução. 1.16. Da justiça militar em tempo de Guerra. 1.17. Do Inquérito Policial Militar.  1.18. Da citação, intimação
e notificação. 1.19. Dos atos probatórios. 

Relação da disciplina com os cargos do edital: o conhecimento da legislação de Direito Processual Penal Militar auxiliará
o servidor no desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o
disposto na referida lei.

Legislação Estravagante

Conhecimentos específicos: 1. Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03). 2. Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90). 3.
Crimes resultantes  de preconceitos de raça ou de cor  (Lei  nº  7.716/89). 4.  Apresentação e uso de documento de
identificação  pessoal  (Lei  nº  5.553/68).  5.  Lei  13.  869/2019-  Dispõe  sobre  os  crimes  de  abuso  de  autoridade.  6.
Definição dos crimes de tortura (Lei nº 9.455/97). 7. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 8. Estatuto
do Idoso (Lei nº 10.741/03): dos crimes em espécies. 9. Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).10. Lei Maria da
Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06): Título I e II, Cap. III do Título III. 11. Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 11.343/06). 12. Crimes contra as Relações de Consumo (Título II da
Lei  nº  8.078/90).  13.  Lei  das  Contravenções Penais  (Decreto-Lei  nº  3.688/41).  14.  Lei  dos  Crimes  contra  o  Meio
Ambiente (Lei nº 9.605/98). 15. Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás (Lei Estadual n.º 8.033/75). 

Relação da disciplina com os cargos  do edital:  o conhecimento da legislação Extravagante auxiliará o  servidor  no
desempenho do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, a fim de que seja cumprido o disposto na
referida lei.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE 2° TENENTE QOS

Clínica Geral 

Conhecimentos específicos: 1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2. Doenças cardiovasculares:
hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas.
3.  Doenças  pulmonares:  asma brônquica  e  doença pulmonar  obstrutiva  crônica,  embolia  pulmonar,  pneumonias  e
abscessos pulmonares.  4.  Doenças  gastrointestinais  e hepáticas:  e insuficiência úlcera  péptica,  doenças intestinais
inflamatórias  e  parasitárias,  diarreia,  colelitíase  e  colecistite,  pancreatite,  hepatites  virais  e  hepatopatias  tóxicas
hepatopatias crônicas. 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e
litíase  renal.  6.  Doenças  endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e  hipertireoidismo,  tireoidite  e  nódulos
tireoidianos. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias e gota. 8. Doenças infecciosas e terapia
antibiótica.  9.  Exames  complementares  invasivos  e  não-invasivos  de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária.  10.
Emergências clínicas.  11.  Controle  de infecções  hospitalares. 12.  Doenças neurológicas, AVC,  polirradiculoneurites,
polineurites e doenças periféricas. 13. Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.14. Noções de ACLS (Advanced
Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).
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Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás. 

Cardiologia

Conhecimentos  específicos: 1.  Fisiologia  cardiovascular.  2.  Semiologia  cardiovascular.  3.  Farmacologia
cardiovascular. 4. Arritmias. 5. Doença coronariana aguda e crônica. 6. Dislipidemia e aterosclerose. 7. Valvopatias. 8.
Hipertensão  arterial.  9.  Cardiopatias  congênitas.  10.  Doenças  da  aorta.  11.  Exames  complementares  diagnósticos
invasivos ou não. 12. Procedimentos cirúrgicos ou percutâneos. 13. Doenças pulmonares. 14. Endocardite infecciosa e
febre reumática. 15. Cardiopatia e gravidez. 16. Emergências cardiovasculares. 17. Miocardiopatias. 18. Insuficiência
cardíaca. 19. Doenças sistêmicas e o coração. 20. Doenças cardiovasculares no paciente idoso. 21. Endocardites. 22.
Miocardites. 23. Pericardites. 24.  Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado
de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Pediatria

Conhecimentos específicos: 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  geniturinário  na  criança.  13.
Doenças  autoimunes  e  colagenoses  na  criança.  14.  Doenças  infectocontagiosas  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. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular
Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Ginecologia/ Obstetrícia

Conhecimentos específicos: 1. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor  feminino.  2. Fisiologia do ciclo
menstrual, disfunções menstruais, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença
inflamatória aguda e crônica. 3. Endometriose. 4. Distopias genitais. 5. Distúrbios urogenitais. 6. Patologias benignas e
malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário. 7. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do
câncer da mama. 8. Anatomia e fisiologia da gestação. 9. Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto
risco obstétrico. 10. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, coriocarcinoma e transmissões de infecções maternas
fetais.  11.  Doenças  hipertensivas  na  gestação.  12.  Pré-eclampsia.  13.  Diabetes  gestacional.  14.  Cardiopatias.  15.
Doenças  renais  e  outras  condições  clínicas  na  gestação.  16.  HIV/AIDS na  gestação  e prevenção  da transmissão
vertical. 17. Mecanismo do trabalho de parto. 18. Assistência ao parto e uso do partograma. 19. Indicações de cesárias
e fórceps. 20. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. 21. Hemorragia de terceiro trimestre. 22. Sofrimento fetal
crônico e agudo. 23. Prevenção da prematuridade. 24. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC
(Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Pneumologia

Conhecimentos específicos: 1.  Semiologia e exame físico em nas doenças  pulmonares.  2.  Métodos diagnósticos
laboratoriais e radiológicos em pneumologia. 3. Avaliação de risco cirúrgico cardiopulmonar. 4. Asma e Bronquite. 5.
Tabagismo. 6. DPOC. 7. TEP e Hipertensão Arterial Pulmonar. 8. Infecções respiratórias. 9. Doenças pleurais: derrames
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e  pneumotórax.  10.  Neoplasias  respiratórias.  11.  Pneumopatias  supurativas.  12.  Ventilação  mecânica.  13.
Broncoscopia. 14. Doenças pulmonares intersticiais difusas. 15. Doenças ocupacionais e ambientais.  16. Tosse. 17.
Distúrbio  respiratórios  do sono.  18.  Fibrose  Pulmonar  Idiopática.  19.  Reabilitação  pulmonar.  20.  Noções  de ACLS
(Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação da disciplina com os cargos  do edital:  O conhecimento específico da matéria é  importante para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Endocrinologia

Conhecimentos específicos: 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  suprarrenais.  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.  16.  Hipogonadismo,  infertilidade,
amenorreia e disfunção erétil. 17. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado
de Vida Cardiovascular).

Relação da disciplina com os cargos  do edital:  O conhecimento específico da matéria é  importante para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Gastroenterologia

Conhecimentos específicos: 1. Hemorragia varicosa e não varicosa. 2. Esofagite péptica e complicações. 3. Esofagite
por cândida herpes e citomegalovírus. 4. Esôfago de Barrett. 5. Neoplasias de esôfago. 6. Estenose esofágica. 7. Úlcera
péptica. 8. Doenças intestinais inflamatórias e parasitárias. 9. Diarreia. 10. Colelitíase e colecistite. 11. Pancreatite. 12.
Hepatites  virais,  hepatopatias  tóxicas  e  doença  hepática  crônica.  13.  Neoplasia  gástrica  precoce e  avançada.  14.
Infecção pelo Helicobacter  pylori.  15.  Pólipos  em tubo  digestivo.  16.  Desinfecção  do  endoscópio.  17.  Sedação  em
endoscopia. 18. Achados endoscópicos nas doenças sistêmicas. 19. Hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa;
hemorragia digestiva e baixa. 20. Neoplasia de cólon. 21. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support);
SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Ortopedia

Conhecimentos  específicos: 1. Sistema  musculoesquelético.  2.  Estrutura  do  tecido  ósseo.  3.  Crescimento  e
desenvolvimento.  4.  Calcificação,  ossificação  e remodelagem.  5.  Estrutura  do  tecido  cartilaginoso.  6.  Organização,
crescimento  e  transplante.  7.  Tecido  muscular:  organização,  fisiologia  e  alteração  inflamatória.  8.  Deformidades
congênitas e adquiridas. 9. Pé torto congênito. 10. Displasia do desenvolvimento do quadril. 11. Luxação congênita do
joelho.  12. Pseudoartrose congenitatibia.  13.  Talus vertical.  14.  Aplasia congênita  /  displasia dos ossos longos. 15.
Polidactilia e sindactilia. 16. Escoliose. 17. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares. 18. Artritepiogenica. 19.
Osteomielite  aguda  e  crônica.  20.  Tuberculose  óssea.  21.  Infecção  da  coluna  vertebral.  22.  Sinovites.  23.  Artrite
reumatoide.  24.  Tumores  ósseos  e  lesões  pseudotumorais.  25.  Osteocondroses.  26.  Alterações  degenerativas
osteoarticulares. 27. Doenças osteometabolicas na prática ortopédica. 28. Tratamento do paciente politraumatizado. 29.
Fraturas  e  luxações  da  articulação  do  quadril  e  da  coluna  cervico-toraco-lombar.  30.   Fraturas,  luxações,  lesões
capsuloligamentares eepifisarias do membro superior e inferior em adultos e crianças. 31. Fisiopatologia e Tratamento
da Osteoartrose dos  Membros  e Coluna.  32.  Osteonecrose.  33.  Processos  infecciosos  da  coluna  e membros.  34.
Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Médico do Trabalho/ Perícia Médica

Conhecimentos específicos: 1. Legislação básica de Saúde do Trabalhador: Normas Regulamentadoras, acidentária,
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previdenciária, resoluções da categoria de classe. 2. Políticas Públicas em Saúde e Trabalho. 3. Perícias em Medicina
do Trabalho.  4.  Epidemiologia  básica aplicada à medicina do trabalho e bioestatística.  5.  Ética médica e questões
bioéticas em saúde do trabalhador. 6. Agravos a saúde relacionados ao trabalho: doenças ocupacionais, doenças do
trabalho e acidentes. 7. Psicopatologia e saúde mental no trabalho. 8. Acidentes do trabalho: documentos médico-legais
e atuação do médico do trabalho. 9. Promoção da Saúde no Trabalho. 10. Toxicologia ocupacional.  11. Higiene do
Trabalho. 12. Ergonomia. 13. Reabilitação e Retorno ao Trabalho. 14. Gestão em Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
15. Controle de saúde dos trabalhadores da saúde; 16.  Vigilância em Saúde do Trabalhador. 17. Saúde Ambiental,
poluição ambiental e Saneamento do meio. 18. Segurança no Trabalho. 19. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular
Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação da disciplina com os cargos  do edital:  O conhecimento específico da matéria é  importante para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Reumatologia

Conhecimentos específicos: 1. Laboratório em reumatologia. 2. Exames por imagem em reumatologia. 3. Semiologia
das  doenças  reumatológicas.  4.  Estruturas morfológicas  e  funcionais  das articulações.  5.  Auto-imunidade.  6.  Auto-
anticorpos e sistema de complemento. 7. Reumatismo de partes moles. 8. Fibromialgia. 9. Lombalgias. 10. Osteoartrite.
11. Osteoporose e osteomalácia. 12. Osteopatias microcristalinas. 13. Artrites infecciosas. 14. Artropatia associada a
doenças sistêmicas. 15. Artrite reumatóide. 16. Espondilite anquilosante. 17. Artropatia psoriática. 18. Artrite reativa. 19.
Artrite das colopatias. 20. Febre reumática. 21. Síndrome do anticorpo antifosfolípide. 22. Síndrome Catastrófica. 23.
Doença do Still do adulto. 24. Artropatia idiopática juvenil. 25. Lupus eritematoso sistêmico. 26. Esclerose sistêmica. 27.
Síndrome de Sjögren. 28. Doença mista do tecido conjuntivo. 29. Vasculite sistêmica. 30. Neoplasias articulares. 31.
Miopatias inflamatórias. 32. Doenças autoinflamatórias. 33. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support);
SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Cirurgia Geral

Conhecimentos específicos: 1. Princípios da cirurgia.  Propedêutica  e avaliação do paciente cirúrgico.  Transfusão.
Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral.  Anestésicos locais.
Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. 3. Pré e
pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 4. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5.
Imunologia  e transplantes.  6.  Mecanismos de rejeição.  7.  Parede abdominal.  Omento.  Mesentério e Retroperitônio.
Hérnias  da  parede  abdominal.  8.  Choque.  Traumatismo  abdominal.  Síndrome  compartimental  do  abdome.  9.
Traumatismo  torácico.  10.  Traumatismo do pescoço.  11.  Urgência:  abdome agudo.  Doenças  que simulam abdome
agudo.  Apendicite  aguda.  Úlcera  péptica  perfurada.  Pancreatite  aguda.  Isquemia mesentérica.  Obstrução  intestinal.
Doença  diverticular  dos  cólons.  Diverticulite.  Coleciste.  Litíase  biliar.  Retocolite  ulcerativa.  Doença  de  Crohn.  12.
Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular. 13. Videolaparoscopia diagnóstica e
cirúrgica.  14.  Hipertensão  porta  e  cirrose.  15.  Queimaduras.  16.  Urgências  cardiorrespiratórias.  17.  Sistema  de
atendimento  pré-hospitalar.  18.  Resposta  metabólica  ao  trauma.  19.  Hemorragia  digestiva.  20.  Doenças  das  vias
biliares.  21.  Cirurgia  Geral  no  ciclo  gravídico-puerperal.  22.  Videolaparoscopia  diagnóstica  e  terapêutica  no  ciclo
gravídico-puerperal.  23.  Pré  e  pós-operatório  em  cirurgias  eletivas  e  de  urgência/emergência  no  ciclo  gravídico-
puerperal.  24.  Noções  de  ACLS  (Advanced  Cardiovascular  Life  Support);  SAVC  (Suporte  Avançado  de  Vida
Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Dermatologia

Conhecimentos  específicos:  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. 7. Foliculares. 8. Hidroses. 9. Tricoses. 10. Onicoses.  11. Infecções e infestações: dermatoses por vírus,
dermatoses por riquétsias, piodermites e outras dermatoses por bactérias. 12. Tuberculoses e micobaterioses atípicas,
hanseníase,  sífilis  e  outras  doenças  sexualmente  transmissíveis.  13.  Micoses  superficiais  e  profundas.  14.
Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. 15. Dermatozoonoses. 16. Dermatoses por agentes químicos, físicos e
mecânicos.  17.  Inflamações  e  granulomas  não  infecciosos.  18.  Inflamações  não  infecciosas.  19.  Granulomas  não
infecciosos. 20. Dermatoses metabólicas. 21. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. 22. Dermatoses
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por imunodeficiência. 23. Afecções congênitas e hereditárias. 24. Cistos e neoplasias. 25. Cistos. 26. Nevos organoides.
27.  Tumores  cutâneos  benignos  e  malignos.  28  Terapêutica.  29.  Terapêutica  tópica.  30.  Terapêutica  sistêmica:
principais  medicamentos  de  uso  sistêmico  em  dermatologia.  31.   Cirurgia  dermatológica.  32.  Eletrocirurgia,
eletrocoagulação, eletrólise eiontoforese. 33. Quimiocirurgia. 34. Actinoterapia, laser terapia e radioterapia. 35. Noções
de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Psiquiatria

Conhecimentos  específicos: 1. Psicopatologiapsiquiatria:  Psicopatologia  e  semiologia  dos  Transtornos  mentais:
Semiologia Psiquiátrica. 2. Entrevista psiquiátrica. 3. Exame do estado mental. 4. A entrevista psiquiátrica. 5. Introdução
geral à semiologia psiquiátrica. 6. A entrevista como paciente. 7. A consciência e suas alterações. 8. A atenção e suas
alterações.  9.  A orientação  e  suas  alterações.  10.  As  vivências  do  tempo  e  do  espaço e  suas  alterações.  11.  A
sensopercepção e suas alterações (incluindo a representação e a imaginação). 12. A memória e suas alterações. 13.
Afetividade  e  suas  alterações.  14.  A  vontade,  a  psicomotricidade  e  suas  alterações.  15.  O  pensamento  e  suas
alterações. 16.  O juízo de realidade e suas alterações (o delírio).  17. A linguagem e suas alterações. 18. Funções
psíquicas  compostas  e  suas  alterações:  consciência  e  valoração  do  Eu,  personalidade  e  inteligência.  19.  A
personalidade e suas alterações. 20. A inteligência e suas alterações. 21. Classificação diagnóstica em psiquiatria de
acordo com a classificação  internacional  de doenças  (CID-10).  22.  Diagnóstico  e  Classificação em Psiquiatria.  23.
Avaliação clínica e tratamento de transtornos mentais. 24. Epidemiologia, quadro clínico,  prognóstico,  comorbidades
clínicas,  diagnóstico  diferencial,  exames  complementares  e  tratamentos  relativos  aos  transtornos  mentais:
Esquizofrenia. 25. Esquizoafetivo. 26. Depressão. 27. Transtorno bipolar e comorbidades clínicas. 28. Transtornos de
ansiedade. 29. Transtorno somatoforme. 30. Transtornos dissociativos (ou conversivos). 31. Transtornos por uso de
substâncias.  32.  Transtornos  de  personalidade.  33.  Transtornos  da  alimentação.  34.  Transtorno  de  atenção  e
hiperatividade na criança e no adulto. 35. Transtornos mentais orgânicos agudos e crônicos. 36. Terapias Biológicas:
Princípios gerais de psicofarmacologia: Bases fisiológicas da psicofarmacologia. 37. Psicofarmacologia dos transtornos
alimentares. 38. Tratamento farmacológico de dependência química. 39. Psicofarmacologia dos transtornos psicóticos.
40.  Psicofarmacologia  dos  transtornos  ansiosos.  41.  Psicofarmacologia  dos  transtornos  depressivos.  42.
Psicofarmacologia do transtorno afetivo bipolar. 43. Psicofarmacologia no idoso. 44. Psicofarmacologia das emergências
psiquiátricas. 45. Psicofarmacologia nas doenças clínicas. 46. Interações medicamentosas. 47. Psicofarmacologia na
gestação e puerpério. 48. Urgências e emergências psiquiátricas: Suicídio e tentativa de suicídio. 49. Avaliação de risco
de violência. 50. Agitação psicomotora e agressividade. 51. Aspectos psicofarmacológicos das urgências e emergências
psiquiátricas. 52. Psiquiatria de ligação: Aspectos psiquiátricos e psicofarmacológicos relacionados a condições clínicas.
53.  Inter  consulta psiquiátrica  no hospital  geral.  54.  Dor crônica e transtornos  psiquiátricos.  55.  Psiquiatria forense:
Exame Pericial Psiquiátrico. 56. Exames e Avaliações Complementares em Psiquiatria Forense. 57. Perícia Criminal de
Imputabilidade Penal. 58. Perícia Criminal de Dependência Química. 59. Exame de Superveniência De Doença Mental;
Avaliação da Capacidade Civil. 60. Perícias Psiquiátricas Previdenciárias e Administrativas. 61. Implicações Forenses
de  alguns  Transtornos  Mentais  (Transtornos  Mentais  Orgânicos,  Transtornos  por  Uso de Substâncias  Psicoativas,
Transtornos  Psicóticos,  Transtornos do Humor,  Parafilias  e Crimes Sexuais,  Transtornos  do Controle dos Impulsos,
Transtornos  de  Personalidade,  Retardo  Mental).  62.  Simulação;  Transtorno  Mental  e Prisão.  63.  Noções de ACLS
(Advanced Cardiovascular Life Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Neurologia

Conhecimentos  específicos: 1.  Fisiopatogenia  do  SNC.  2.  Semiologia  dos  estados  alterados  da  consciência.  3.
Doença cerebrovascular.  4.  Isquemia  e  Hemorragia.  5.  Tumores  do  SNC.  6.  Epilepsia:  etiopatogenia,  classificação
internacional,  tratamento  medicamentoso,  estado  de  mal  convulsivo.  7.  Hipertensão  intracraniana.  8.  Doenças
desmielinizantes.  9.  Demências.  10.  Neuropatias  periféricas.  11.  Doenças  neurológicas  com  manifestações
extrapiramidais.  12.  Miopatias. 13. Miastemia grave e polimiosite,  Diagnóstico  de traumatismo crânio-encefálico.  14.
Doenças infecciosas e parasitarias do SNC. 15. Distúrbio do sono. 16. Noções de ACLS (Advanced Cardiovascular Life
Support); SAVC (Suporte Avançado de Vida Cardiovascular).

Relação  da  disciplina  com os  cargos  do  edital:  O  conheciento  específico  da  matéria  é  importante  para  avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.
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Odontologia Clínica Geral

Conhecimentos específicos: 1. Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2. Aspectos epidemiológicos e sociais
das doenças bucais. 3. Biossegurança em odontologia. 4. Anatomia e histologia dentaria 5. Semiologia e Semiotécnica
em Odontologia 6. Radiologia: técnicas radiográficas; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. 7. Cariologia:
etiologia,  prevenção,  diagnóstico  e tratamento  da cárie  dental.  8.  Dentística:  proteção  do  complexo dentino-pulpar;
sistemas adesivos: propriedades, indicação, classificação e técnicas de aplicação clínica; materiais restauradores: tipos
e propriedades;  Materiais  de  moldagem:  tipos,  propriedades,  indicações  e  técnicas  de  uso;  restaurações  diretas  e
indiretas:  tipos,  indicações,  materiais,  instrumental  e  técnicas.  9.  Clareamento/branqueamento  dental:  indicações,
contraindicações,  materiais  e  técnicas.  10.  Lesões  Dentais  Não  cariosas:  diagnóstico  e  tratamento.  11.  Oclusão:
Princípios  de oclusão  e  movimentos  mandibulares,  guias  de  desoclusão,  contatos  oclusais,  traumas  de  oclusão  e
interferências oclusais: diagnóstico e conduta 12. Restaurações provisórias: indicações, materiais e técnicas. 13. Núcleo
de preenchimento e Retentores intrarradiculares: tipos, indicações, materiais e técnicas. 14. Periodontia: anatomia do
periodonto,  gengivites,  doença  periodontal  e  demais  afecções  que  afetam  o  periodonto:  prevenção,  semiologia,
diagnóstico, exames complementares e tratamento; condições sistêmicas e suas relações com a periodontia; cirurgias
periodontais e suas indicações. 15. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento;
tratamentos  conservadores  da  polpa  dental;  acesso  à  câmara  pulpar:  instrumental  e  técnica;  traumatismo
alvéolodentário. 16. Acidentes, complicações e emergências médicas no atendimento odontológico. 17. Urgências em
Odontologia. 18. Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos
moles e duros da cavidade bucal; lesões cancerizáveis: semiologia, semiotécnica, diagnóstico e prevenção neoplasias
malignas e benignas da cabeça e pescoço; 19. Patologia bucal  e doenças sistêmicas com manifestação bucal.  20.
Atendimento de pacientes com condições especiais e doenças sistêmicas crônicas. 21. Prótese: reabilitacões totais e
parciais na dentição permanente: diagnóstico, planejamento, materiais e técnicas; 22. Cirurgia oral menor: princípios
cirúrgicos,  planejamento  e  técnicas  cirúrgicas,  acidentes  e  complicações.  23.  Anestesiologia:  técnicas  anestésicas
intrabucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais e vaso-constritores; acidentes e
complicações  em  anestesia  odontológica:  prevenção  e  conduta.  24.  Fluorterapia,  toxicologia  do  flúor,  fluorose:
diagnóstico e tratamento. 25. Farmacologia odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. 26. Código de
Ética  Odontológica.  27.  Odontopediatria:  Crescimento  e  desenvolvimento  da  face;  práticas  preventivas  em
odontopediatria;  Dentística  voltada  para  a  odontopediatria,  materiais  restauradores  e  técnicas;  patologia  bucal  na
infância e na adolescência: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; terapia pulpar
em  odontopediatria;  traumatismos  na  dentição  decídua  e  permanente;  noções  de  odontologia  para  bebês.  28.
Procedimentos integrados em Dentística,  Prótese, Periodontia, Endodontia e Ortodontia. 29.  Odontologia em equipe
multiprofissional. 30. Emissão de laudos e pareceres, atestados e licenças. 31. Política Nacional de Saúde Bucal do
Ministério da Saúde: bases legais. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

 Relação da disciplina com os cargos do edital:  O conhecimento específico da matéria é importante para avaliar  o
candidato quanto ao domínio teórico e técnico dos conhecimentos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Endodontia

Conhecimentos específicos: 1.Embriologia e Histofisiologia do complexo dentino-pulpar. 2. Semiologia e Semiotécnica
em Odontologia 3. Etiopatogenia das alterações pulpares. 4. Etiopatogenia das alterações periapicais. 5. Diagnóstico e
tratamento das alterações pulpares e periapicais; 6. Proteção do complexo dentinopulpar; 7. Tratamento conservador da
polpa  dentária;  8.  Aspectos  microbiológicos  em  endodontia;  9.  Planejamento  do  tratamento  endondôntico;  10.
Tratamento  endodôntico  em  dentes  com  polpa  vital,  polpa  necrosada  e  rizogênese  incompleta;  11.  Retratamento
endodôntico; 12. Anatomia da câmara pulpar e dos canais radiculares; 13. Abertura coronária ; 14. Preparo biomecânico
do canal radicular: instrumentação manual, ultrassônica, sistemas oscilatórios e rotatórios; 15. Preparo para retentores
intrarradiculares; 16. Substâncias químicas auxiliares no tratamento endodôntico; 17. Obturação do canal radícular. 18.
Traumatismos Alvéolo-Dentários; 19. Complicações e insucessos em Endodontia: prevenção, diagnóstico e tratamento.
20. Localizadores eletrônicos foraminais. 21. Cirurgia em Endodontia; 22. Microscopia no tratamento endodôntico. 23.
Urgências  em  Endodontia:  diagnóstico  e  tratamento.  24.  Patologias  pulpares  x  Outras  patologias  bucais.  25.
Farmacologia  e  Terapêutica  Medicamentosa  em Odontologia.  26.  Anestesiologia:  técnicas  anestésicas  intra-bucais;
anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais e vaso-constritores; acidentes e complicações
em anestesia odontológica: prevenção e conduta. 27. Radiologia e imaginologia aplicadas à Endodontia. 28.Interrelação
da  Endodontia  com  a  Prótese,  Oclusão,  Periodontia  e  Odontopediatria.  29.  Uso  do  laser  em  Endodontia.  30.
Clareamento  de  dentes  tratados  endodônticamente.  31.  Aplicação  dos  fluoretos  na  clínica  restauradora.
32.Biossegurança em odontologia. 33.Código de Ética Odontológica. 34.Emissão de laudos e pareceres, atestados e
licenças.  35.  Política  Nacional  de  Saúde  Bucal  do  Ministério  da  Saúde:  bases  legais.  Centro  de  Especialidades
Odontológicas (CEO). 

Relação da disciplina com os cargos  do edital:  O conhecimento específico da matéria é  importante para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos necessários para atuar na área de saúde da Polícia Militar do
Estado de Goiás.
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Cirurgia Buco-maxilo-facial

Conhecimentos  específicos: 1.  Semiologia  e  Semiotécnica  em  Odontologia.  2.Princípios  gerais  da  cirurgia  e
traumatologia  buco-maxilo-facial:  exame  clínico,  exames  complementares;  condutas  pré  e  pós  operatórias  3.
Instrumentais e materiais e suas aplicações. 4. Anatomia de cabeça e pescoço; 5. Anestesiologia: técnicas anestésicas
intra e extrabucais;  farmacologia dos anestésicos locais e vasoconstritores; acidentes e complicações em anestesia
odontológica 6. Radiologia e Imaginologia aplicada a odontologia. 7. Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa em
Odontologia 8. Exodontia de dentes erupcionados, inclusos, semi-inclusos e impactados. 9. Tratamento cirúrgico das
lesões patológicas bucais: cistos, tumores, lesões benignas; 10.  Doenças das glândulas salivares e seu tratamento
cirúrgico;  11.  Cirurgia pré-protética. 12.Implantes  osseo-integráveis: técnica e manejo de tecidos moles e duros; 12
Enxertos  ósseos:  classificação,  materiais,  técnica  cirúrgica;  13.  Placas  e  implantes  de  ancoragem  ortodôntica;  14.
Afecções dentais e maxilo-faciais: diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas. infecções dos seios da face,
complicações  buco-sinusais,  osteomielites  e  osteorradionecrose.  15.  Biopsia  em  odontologia.  16.  Cirurgia  de
apicectomia.  17.  Código  de  Ética  Odontológica.  18.  Análise  facial,  cefalométrica  e  radiográfica  das  deformidades
dentofaciais ; 19. Traçado preditivo, cirurgia em modelos. 20. Diagnóstico e tratamento orto-cirúrgico das deformidades
dentofaciais; 21. Cirurgia Ortognática em apneia; 22. Articulação Têmporo – mandibular: anatomia, funções e distúrbios
(diagnóstico e tratamento); 23.Traumatismo alvéolo-dentário: diagnóstico e tratamento; 24. Princípios de oclusão dental
e  movimentos  mandibulares.  25.  Traumatismo  Facial:  diagnóstico  e  tratamento.  26.  Acidentes,  complicações  e
emergências médicas no atendimento odontológico 27. Urgências em Odontologia. 28. Biossegurança e controle de
infecção.  29  Código  de  Ética  Odontológica.  30.  Odontologia  em equipe  multiprofissional.  31 Emissão  de laudos  e
pareceres, atestados e licenças. 32. Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais. Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO). 

Relação  da disciplina  com os cargos  do edital:  O conhecimento  específico  da matéria  é importante  para avaliar  o
candidato quanto ao domínio teórico e técnico dos conhecimentos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Psicologia

Conhecimentos específicos: 1. Psicologia da Saúde: processo saúde/doença; conceitos de saúde mental; medidas de
promoção e prevenção em saúde mental. 2. Áreas de intervenção especial em Psicologia Policial: atividade policial e
processos  de  estresse  (prevenção,  tratamento  e  reabilitação);  estresse  ocupacional  (BURNOUT);  estresse  pós-
traumático (prevenção, tratamento e reabilitação); psicologia das emergências; suicídio; dependência química; doenças
psicossomáticas.  3.  Psicologia  Clínica:  técnicas  psicoterápicas;  psicoterapia  breve;  psicoterapia  em  grupo.  4.
Psicopatologia:  critérios  de  normalidade,  diagnóstico  diferencial  e  contextualizado.  5.  Psicologia  Organizacional:
conceito, histórico, cultura e clima organizacional; função do psicólogo nas instituições; saúde mental no trabalho. 6.
Gestão de Pessoas: diagnóstico institucional; desenvolvimento humano; desenvolvimento interpessoal; processo grupal;
mediação  de  conflitos;  motivação;  avaliação  de  desempenho;  análise  profissiográfica  e  perfil  profissiográfico.  7.
Avaliação Psicológica: conceitos; princípios éticos na avaliação psicológica; técnicas e instrumentos (entrevistas; testes
psicológicos; inventários; dinâmicas de grupo; análise dos processos grupais); avaliação específica para Porte de Arma
de Fogo.  8.  Papel  do psicólogo na  equipe  interdisciplinar.  9.  Ética  profissional,  direitos  humanos  e  cidadania.  10.
Redação de correspondências oficiais: documentos psicológicos de acordo com as Resoluções do Conselho Federal de
Psicologia  (declaração,  atestado,  parecer,  laudo e relatório).  11.  Psicologia  Criminal:  estudo  da  personalidade com
potencial criminógeno (aspectos sociais e psicológicos); psicologia investigativa: avaliação forense da personalidade
criminal; deficiência da dinâmica psicoafetiva familiar; sociopatia, doença mental e crime; violência doméstica e sexual.
12. Noções de psicofarmacologia. 

Relação da disciplina com os cargos  do edital:  O conhecimento específico da matéria é  importante para avaliar  o
candidato quanto ao domínio técnico dos conhecimentos médicos necessários para atuar na área de saúde da Polícia
Militar do Estado de Goiás.
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