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O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA,  através  da  Secretária  de Estado da Gestão 
Estratégica e Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando contrato celebrado 
e em conformidade com a Lei nº 392/2003 e suas alterações,  torna público a realização do 
Concurso Público de Provas,  para provimento de vagas em cargos da  Carreira  da Saúde 
compreendendo,   Nível  Superior Médico, do Quadro de Pessoal  da Secretaria  Estadual  da 
Saúde do Estado de Roraima.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital  e executado sob a responsabilidade  da 
Universidade Estadual de Roraima - UERR.
1.2. O Concurso objetiva o provimento de 357 (trezentas e cinquenta e sete) vagas de médicos 
distribuídas de acordo com as especialidades e regiões previstas no anexo II deste Edital:
1.3.  O inteiro teor do Edital estará disponível no endereço eletrônico  www.uerr.edu.br no link 
Concursos, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento e a 
inserção de seus dados cadastrais, informados no ato de inscrição.
1.4.  O Concurso Público dar-se-á através de Prova Objetiva em conformidade ao disposto no 
item 6.2 deste Edital, em que serão avaliados os conhecimentos e habilidades dos candidatos 
sobre as matérias relacionadas para cada cargo, cuja composição e respectivos programas fazem 
parte do anexo III deste Edital.
1.5.  Para  todos  os  efeitos  deste  Edital,  deve  ser  considerado  o  horário  local  do  Estado  de 
Roraima.
 
2.  DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, DAS ATIVIDADES E DA 
REMUNERAÇÃO
2.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de 357 (trezentas e cinquenta e sete) vagas 
para os Cargos de  Nível  Superior médico do Quadro de Pessoal da Secretaria Estadual de 
Saúde do Estado de Roraima, destinadas para capital e interior.
2.2. Os cargos, especialidades,  regiões,  requisitos,  as respectivas vagas e remuneração estão 
indicados no Anexo II. O conteúdo Programático das Provas está indicado no Anexo III. As 
atribuições e atividades de cada cargo, será o constante na Lei nº 392 de 2003 e suas alterações.
2.3 Serão reservadas vagas conforme item 3.11.1 para pessoas com deficiência.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Período: de 10 de julho a 04 de agosto de 2013,
3.1.2. O interessado deve requerer sua inscrição a partir das 12 horas do dia 10/07/2013 até às 
23  horas  e  59  minutos  do  dia  04/08/2013,  exclusivamente  pela  internet,  na  página 
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www.uerr.edu.br     no link Concursos, cumprindo os procedimentos  e instruções determinados 
neste Edital. (No horário comercial e dias úteis, o laboratório de informática da UERR estará 
disponível  para  os  candidatos  que  não  tenham  acesso  a  Internet,  possam  realizar  suas 
inscrições).
3.1.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos.
3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de Boleto Bancário, gerado 
no ato da inscrição, com vencimento máximo para o dia 05/08/2013. Após esta data a inscrição 
será considerada inválida, caso o Boleto da inscrição não tenha sido pago.
3.3. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.
3.4. A efetivação da inscrição implica no aceite tácito das condições fixadas no presente Edital 
para  a  realização  do  Concurso,  não  podendo  o  candidato,  sob  hipótese  alguma,  alegar 
desconhecimento das normas estabelecidas.
3.4.1. Devido o horário e data de aplicação das provas, o candidato terá uma única inscrição 
para os cargos ofertados neste Edital. 
3.4.1.1. Ao preencher o formulário de inscrição via internet, o candidato deverá optar pela 
especialidade a que  deseja concorrer,  vedada qualquer alteração posterior,  não sendo 
aceita dupla inscrição, devendo  verificar com cautela  o cargo, horário de prova e local de 
realização da prova.
3.4.1.2. O candidato deverá observar o horário das provas, de forma a evitar conflitos de 
horários com outras provas de outros Editais.
3.4.2. A UERR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  das  linhas  de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.4.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 05 de agosto de 2013.
3.4.4. A inscrição efetuada somente será efetivada após a comprovação de pagamento da taxa de 
inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
3.4.5. Não serão fornecidas, por telefone ou verbalmente, informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas ou de quaisquer outras informações que constem no presente 
Edital, sendo de responsabilidade do candidato o conhecimento das normas aqui estabelecidas.

3.5. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
Escolaridade mínima correspondente ao cargo Valor da Inscrição

Cargos de Nível  Superior-Médico R$  120,00

3.6. DA ISENÇÃO
3.6.1 O candidato doador de sangue, nos termos da Lei nº 167/1997, poderá requerer isenção de 
pagamento da taxa de inscrição no período de 10 a 14 de julho  de 2013, via internet através do 
site  www.uerr.edu.br no link Concursos,  no ato da inscrição,  mediante  o preenchimento  do 
formulário de inscrição e de solicitação de isenção.
3.6.2. O candidato deverá apresentar até o prazo máximo de  15 de julho de 2013 na Sala da 
Comissão  de  Concursos  da  UERR,  a  ficha  de  solicitação  de  isenção  acompanhada  de 
Declaração atualizada (até 30 dias da data do início das inscrições) fornecida pelo banco de 
sangue comprovando sua condição de doador nos termos da Lei Estadual nº 167/97.
3.6.3. No dia 19 de julho de 2013 será publicado o resultado das solicitações de isenção de 
pagamento com a relação dos candidatos que tiveram a solicitação deferida.
3.6.4.  Os  candidatos  que  tiveram o  pedido  de  isenção  indeferido,  poderão  interpor  recurso 
contra  a  decisão  de  indeferimento,  conforme  datas  e  prazos  previstos  no  cronograma  de 
atividades do anexo I deste Edital.
3.7. O Processo de Inscrição somente se completa e se efetiva com:

a. O correto preenchimento dos campos obrigatórios estabelecidos no requerimento de inscrição 
conforme item 3.1.2;
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b. O pagamento da taxa de inscrição para o cargo a que o candidato concorre conforme os itens 
3.2 e 3.5.
3.8.  O candidato deverá atender,  cumulativamente,  para investidura no cargo, aos requisitos 
constantes do item 4.
3.9. O candidato que necessitar  de condições  especiais  para a realização da Prova Objetiva 
deverá, no ato da inscrição, preencher o campo específico indicando claramente no formulário 
quais os recursos especiais necessários. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem 
necessários, não podendo ter, neste momento, a presença do acompanhante.
3.9.1. As condições especiais  solicitadas  pelo candidato  para o dia  da Prova Objetiva serão 
analisadas  e  atendidas,  segundo  critérios  de  viabilidade  e  razoabilidade,  sendo  de 
responsabilidade  do  candidato  a  confirmação  do  atendimento  à  condição  especial  junto  a 
Comissão Permanente de Concursos – CPC da UERR.
3.9.2. O candidato que requerer condição especial de prova nos termos do item 3.9 participará 
do  Concurso  em igualdade  de  condições  com os  demais,  no  que  se  refere  ao  conteúdo,  à 
avaliação, à duração, ao horário, à aplicação das provas, bem como todas as regras do Edital.
3.9.3. A candidata  que tiver  a  necessidade de amamentar  no dia  da prova deverá  levar  um 
acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente da sala de 
prova  da  mesma.  A  amamentação  se  dará  nos  momentos  que  se  fizerem  necessários,  não 
podendo ter,  neste  momento,  a  presença  do acompanhante.  Não será dado nenhum tipo  de 
compensação em relação ao tempo de prova perdido com a amamentação. A ausência de um 
acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.
3.9.4. A não solicitação de condições especiais no ato da inscrição implica a sua não concessão 
no dia da realização das provas.
3.10. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo à UERR do direito de excluir do processo do Concurso Público aquele que forneça 
dados comprovadamente inverídicos, a qualquer tempo.

3.11. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.11.1. Serão destinadas  10% (dez por  cento),  por  cargo,  do total  de vagas oferecidas  para 
Pessoa (s) com Deficiência conforme Tabelas do Anexo II deste Edital.
3.11.2.  Consideram-se  Pessoas  com deficiência  aquelas  que  se  enquadrarem nas  categorias 
discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei Federal nº 
7.853/1989.
3.11.3.  O  candidato  que  se  declarar  Pessoa  com  Deficiência  concorrerá  em  igualdade  de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, à duração, ao 
horário, à aplicação das provas, bem como todas as regras do Edital.
3.11.4.  Os  candidatos  concorrentes  as  vagas  destinadas  a  Pessoa  com Deficiência,  além de 
atenderem o item 3.1.2. e 3.7, deverão, ainda, enviar, via SEDEX, Carta Registrada com AR 
(Aviso de Recebimento) impreterivelmente,  até o dia  06/08/2013, (última data também para 
postagem), ou entregar no horário diurno de expediente (até 06/08/13) na sala da Comissão 
Permanente  de  Concursos  da  UERR,  localizada  na  Rua  Sete  de  Setembro  no  231,  Bairro 
Canarinho,CEP n° 69.306-530 envelope com a seguinte documentação:
a) Laudo Médico (original ou fotocópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do início das inscrições, atestando a especificidade, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças – 
CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá conter o nome e o 
documento de Identidade (RG) e CPF do candidato; e ainda, a assinatura, carimbo, e CRM do 
profissional, que deverá especificar no laudo que o candidato é portador de deficiência.
b) Ficha de inscrição devidamente assinada pelo candidato disponibilizada para impressão no 
ato da inscrição.
3.11.4.1. O fornecimento de Laudo Médico é de responsabilidade exclusiva do candidato e em 
hipótese alguma serão aceitos resultados de exames de qualquer natureza em substituição ao 
referido laudo.



3.11.4.2. O Laudo Médico terá validade somente para este certame e não será devolvido, assim 
como não serão fornecidas cópias.
3.11.5. Para efeito  de classificação do tipo de deficiência  apresentada  pelo candidato,  serão 
observadas as categorias constantes do Art. 4º, incisos I ao V do Decreto Federal nº 3.298 de 20 
de dezembro de 1999, quais sejam:
I – deficiência física;
II – deficiência auditiva;
III – deficiência visual;
IV – deficiência múltipla.
3.11.6.  Será  garantido  um  local  de  prova  acessível  ao  candidato  com  deficiência,  com 
acompanhamento  de  um dos  membros  da  equipe  responsável  pela  aplicação  das  provas  do 
concurso, devidamente orientado sobre o tratamento a ser dispensado ao candidato, de modo a 
evitar constrangimentos.
3.11.7. Os candidatos considerados pessoas com deficiência, se aprovados e classificados, além 
de figurarem na Lista Geral de Classificação, terão seus nomes publicados em Lista separada.
3.11.8. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não 
poderá  em outro  momento  ou  fase  posterior  interpor  recurso  ou  requerimento  visando  sua 
participação  nas  vagas  destinadas  a  Pessoa  com Deficiência,  independentemente  do  motivo 
alegado.
3.11.9. As Pessoas com Deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, horário, local de aplicação das provas, bem como a todas as Etapas deste concurso e 
à pontuação mínima exigida para todos os candidatos.
3.11.10. Para os efeitos de observância da proporcionalidade e alternância no que concerne à 
convocação dos candidatos constantes da Lista Geral de Classificação e da Lista de  Candidatos 
portadores de deficiência, será obedecida a ordem de classificação da primeira e da segunda 
lista, ressaltando que no caso de um candidato portador de deficiência já ter sido convocado na 
Lista Geral de Classificação, este não mais será computado na lista de deficiência, devendo ser 
convocado outro candidato da segunda lista, para a devida  observância da convocação alternada 
e proporcional.
3.11.11. Não havendo candidatos aprovados e classificados para a vaga reservada às pessoas 
com deficiência,  a mesma será ocupada por outro candidato aprovado e classificado da lista 
geral.
3.11.12. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de classificação até o  número 
das respectivas vagas oferecidas nos cargos em que foram inscritos.

4. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA DOS CARGOS
4.1. Ser aprovado no Concurso Público.
4.2. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do parágrafo 1° do Art. 12 da Constituição da República Federativa do 
Brasil e na forma do disposto no Art. 13 do Decreto n° 70.436/72.
4.3. Possuir habilitação na área correspondente ao cargo pleiteado;
4.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da posse;
4.5. Estar quite com as obrigações militares (para os homens) e eleitorais;
4.6 Possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo no ato da posse;
4.7. Possuir os pré-requisitos exigidos para o cargo, conforme discriminado neste Edital;
4.8. Ser considerado APTO em todos os exames médicos pré admissionais, devendo o candidato 
apresentar os exames clínicos e laboratoriais solicitados em Edital Específico, os quais correrão 
às suas expensas. Caso o candidato seja considerado INAPTO para as atividades relacionadas ao 
cargo, por ocasião dos exames médicos pré admissionais, este não poderá ser admitido. Esta 
avaliação terá caráter eliminatório.
4.9. Não  ter  sofrido,  no  exercício  de  função  pública,  penalidades  incompatíveis  com  a 
investidura em cargo público federal, estadual ou municipal.



4.10. Anular-se-ão sumariamente as inscrições e todos os atos dela decorrentes, inclusive sua 
habilitação  e  a  classificação  do  candidato  que  não  comprovar,  no  ato  da  nomeação,  o 
preenchimento de todos os requisitos exigidos neste Edital.

5. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS
5.1.  A confirmação da inscrição e  dos locais  de realização das  provas  estará  disponível  no 
endereço www.uerr.edu.br no link Concursos, observando as datas previstas no cronograma de 
atividades – Anexo I.
5.2.  Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização das provas, devendo o candidato observar as informações constantes nos 
itens do Edital, inclusive os anexos do mesmo.
5.3. As provas objetivas realizar-se-ão no dia 25 de agosto  de 2013, no horário das 14 as 18 
horas para todos os cargos  previstos neste Edital, (horário local) e com duração de 04 (quatro) 
horas.
5.3.1. As provas serão realizadas simultaneamente e exclusivamente no Estado de Roraima nos 
municípios  de  Boa Vista e  Rorainópolis, de  acordo com a opção do candidato  no ato  de 
efetivação da inscrição
5.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta, e com antecedência, 
de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
5.5.  Só será confirmada a inscrição do candidato que tenha efetuado o pagamento da taxa de 
inscrição  ou tenha tido o seu pedido de isenção DEFERIDO.
6. DAS PROVAS
6.1. O candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
antecedência  da  sua  realização,  munido  de  documento  original  de  identificação  oficial  ou 
carteira  expedida  por  órgãos  ou  conselhos  de  classe  que  tenham  força  de  documento  de 
identificação (CRM, OAB, CORECON, CRA, CREA, RNE,COREN, etc.), carteira de trabalho 
e  previdência  social,  carteira  nacional  de habilitação,  passaporte  brasileiro ou certificado de 
reservista com foto e portando caneta esferográfica transparente com tinta azul ou preta.
6.1.1.  Não serão aceitos  protocolos  ou quaisquer  outros documentos de identificação (como 
crachás,  carteira  estudantil,  identidade  funcional,  título  de  eleitor,  carteira  nacional  de 
habilitação ou certificado de reservista sem fotografia, etc.), diferentes dos estabelecidos no item 
6.1.
6.1.2. Não serão aceitas cópias de documentos ou papéis em substituição aos exigidos no item 
6.1, quer eles estejam autenticados ou não.
6.1.3. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada de candidatos, nem a realização de 
prova fora do horário e local marcados neste Edital.
6.1.4. Não  será  admitido  na  sala  de  provas  o  candidato  que  se  apresentar  após  o  horário 
estabelecido para o início da mesma.
6.1.5. Durante  a  realização  das  provas  é  vedada  a  consulta  a  livros,  revistas,  folhetos  ou 
anotações.
6.1.6. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato portar nos locais de 
provas aparelhos  eletrônicos  (telefone  celular,  pager,  walkman,  agenda eletrônica,  notebook, 
tablet, handheld,  receptor,  gravador,  máquina  fotográfica,  máquina  de calcular,  relógio com 
qualquer uma das funções anteriormente citadas, etc.) ou armas de qualquer tipo. 
6.1.6.1. O candidato que estiver armado deverá se encaminhado à Coordenação Local antes do 
início das provas para o acautelamento da arma, a qual somente será devolvida ao candidato ao 
final de sua prova.
6.1.7. O descumprimento dos itens 6.1.5 ou 6.1.6 implicará na eliminação sumária do candidato, 
constituindo-se em tentativa de fraude.

6.2. DA PROVA OBJETIVA
6.2.1.  Prova Objetiva: As provas objetivas realizar-se-ão no dia  25 de agosto  de 2013, no 
horário de  14 as 18 horas para os cargos  de Nível Superior previstos neste Edital , (horário 
local) e com duração de 04 (quatro) horas.
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6.2.2.  A Prova Objetiva,  constará  de  60 (sessenta)  questões  com 5 (cinco)  alternativas  de 
resposta cada uma, sendo 1 (uma), e apenas uma, a correta,  com pontuação  distribuídas da 
seguinte forma:

PROVA OBJETIVA - CARGO-MÉDICO,

MATÉRIAS Nº DE 
QUESTÕES PESO PONTOS CARÁTER

1. Língua Portuguesa 10 1 10

CLASSIFICATÓRIO   E 
ELIMINATÓRIO

2. Atualidades Gerais. 06 1 6
3. Legislação Geral. 24 1 24
4.Conhecimentos 
Específicos.

    Básicos 10 3 30
    Especialidade 10 3 30

TOTAL 60 100

6.2.3. Na Prova Objetiva, com exceção das questões referentes a especialidade, todas as 
demais serão iguais para todos os cargos previstos no anexo II deste Edital.
6.2.4. A Prova Objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos 
e os candidatos só poderão ser considerados classificados, se obtiverem nota igual ou superior a 
(40%) do total de pontos.
6.2.5. Os  candidatos  que  não  alcançarem  a  pontuação  mínima  fixada  no  item  6.2.4  serão 
eliminados do certame e terão sua nota publicada e ordenada, apenas, para efeito de publicidade 
dos atos do certame.
6.2.6. A Prova Objetiva será composta por questões de conhecimentos gerais e específicos; o 
número de questões de cada parte, por tipo de prova, está especificado no item 6.2.2 e junto aos 
programas, no Anexo  III deste Edital.
6.2.7. As questões da Prova Objetiva deverão ser respondidas em cartão-resposta específico.
6.2.7.1. O cartão-resposta  é  personalizado  e  insubstituível,  o  qual  deverá  ser  assinado  pelo 
candidato no local destinado.
6.2.8. Na hipótese de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, quando da sua avaliação, a(s) 
mesma(s) será(ão) pontuadas para todos os candidatos.
6.2.8.1. Na Prova Objetiva, será atribuída nota 0 (zero):
a) À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada no 
cartão-resposta;
b) À(s) questão(ões) da prova que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
c) À Prova Objetiva e/ou questão(ões) da prova cujo cartão-resposta for preenchido fora das 
especificações nele contidas ou das instruções da prova.
6.2.9 Os candidatos somente poderão se retirar do local da Prova Objetiva uma hora após seu 
início, podendo levar consigo o caderno de provas depois de decorridas duas horas do início do 
certame.
6.2.10  Ao  terminar  a  Prova  Objetiva  o  candidato  entregará  ao  fiscal  o  cartão-resposta, 
devidamente assinado.
6.2.10.1.  Será  eliminado  o  candidato  que  não tiver  assinado o  cartão-resposta  e  a  folha  de 
frequência.
6.2.11.  Os 3 (três) últimos candidatos  de cada sala deverão entregar  os respectivos  cartões-
respostas e retirarem-se do local simultaneamente.
6.2.12. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em 
desacordo  com  este  edital  e  com  a  folha  de  respostas,  tais  como  marcação  rasurada  ou 
emendada e campo de marcação não preenchido integralmente ou quaisquer outra marcação 
fora do previsto neste edital e demais orientações do certame.



6.2.13.  O candidato  não deverá  amassar,  molhar,  dobrar,  rasgar,  marcar,  manchar  ou  fazer 
quaisquer  marcação na folha do cartão resposta  que impeça  a leitura  do cartão pela  leitora 
óptica, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica, pois as únicas marcações permitidas 
são a assinatura no local destinado e as marcações das alternativas das questões, igualmente no 
local destinado.
6.2.14.  Não será permitido  que as  marcações  na folha de respostas  sejam feitas  por  outras 
pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para esse 
fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da UERR devidamente treinado.

7. DO RESULTADO FINAL
7.1. O Resultado Final da Prova Objetiva será divulgado, por meio de afixação nos murais da 
UERR  nos  Campi de  Boa  Vista  e  Rorainópolis   e  tornados  disponíveis  no  endereço 
www.uerr.edu.br   (no link Concursos).  

8. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. O  total  de  pontos  obtidos  pelos  candidatos  aos  cargos  descritos  no  Anexo  II  será  a 
somatória do resultado da Prova Objetiva.
8.2. A Classificação dos candidatos aos cargos descritos no Anexo II será feita obedecendo a 
ordem decrescente da pontuação total obtida pelo candidato na Prova Objetiva.
8.2.1. Ocorrendo empate, aplicar-se-á, para o desempate, sucessivamente, o candidato que: 
a) Obtiver a maior nota nas questões de conhecimentos específicos da prova objetiva;
b) Ter mais idade.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
9.1. O Edital de homologação do Resultado Final será publicado no Diário Oficial do Estado, 
não se admitindo recurso contra este resultado. 
9.2. Serão  homologados  os  candidatos  aprovados  no  certame  posicionados  dentro  do 
quantitativo de 03 (três) vezes o número de vagas previsto neste Edital por cargo e por ordem de 
classificação, obedecendo para nomeação e posse o número de vagas ofertadas.. 

10. DAS EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
10.1. Os candidatos aprovados serão nomeados obedecendo as vagas ofertadas e a ordem de 
classificação.
10.2. A aprovação e  a  classificação  neste  Concurso Público  não asseguram ao candidato  o 
direito  de ingresso automático no Quadro de Pessoal da Saúde. A contratação é  dentro do 
interesse e conveniência da Administração, observada rigorosamente a ordem de classificação 
dos candidatos. 
10.3. A posse dar-se-á no período de 30 (trinta) dias a partir da publicação do ato de nomeação 
no  Diário  Oficial  do  Estado,  sendo  tornada  sem  efeito  a  nomeação  dos  candidatos  não 
empossados no prazo referido.
10.4. A escolaridade e requisitos exigidos para os cargos, indicados no Anexo I, deverão ser 
comprovados no ato da posse.
10.5.  O candidato que não comprovar ou não atender,  no ato da posse,  a escolaridade e os 
requisitos elencados no item 4 e item 3.11, quando couber, do presente Edital, será eliminado do 
Concurso.
10.6. O candidato, quando convocado, deverá comparecer à Perícia Médica Oficial, na data e 
local estipulados, apresentando os exames e laudos médicos, solicitados em Edital Específico, 
expedidos, no máximo 30 (trinta) dias antes da perícia, os quais ocorrerão às suas expensas.

11. DOS RECURSOS
11.1. É admitido recursos com pedido de revisão quanto:
a) Ao edital (02 dias após a publicação)
b) Ao resultado do pedido de isenção;
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c) Ao gabarito preliminar – formulação das questões e respostas publicadas;
d)  Ao resultado preliminar da prova objetiva
11.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada questão e para cada evento deste 
Edital, devidamente fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor.
11.2.1. O gabarito preliminar da prova objetiva será afixado nos murais internos da UERR - nos 
Campi de Boa Vista e Rorainópolis , e tornado disponível no endereço www.uerr.edu.br     no link 
Concursos, a partir das 19 (dezenove) horas do dia da realização da Prova e o gabarito oficial 
após a análise  de recursos, se houver, em data prevista do Cronograma de Atividades deste 
Edital.
11.3. O prazo para interposição de recursos será de 02(dois) dias úteis (das 8h às 12h e das 14h 
às 18h) após a concretização do evento que lhes disser respeito (edital, isenção, divulgação dos 
gabaritos preliminares e divulgação do resultado preliminar das provas objetivas), tendo como 
termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento.
11.4. Os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da Comissão Organizadora do Concurso.
11.5. O candidato ou procurador, deverá protocolar o seu recurso em uma via original, digitados 
ou datilografados na Comissão de Concursos da UERR nos Campi de Boa Vista e Rorainópolis 
e com as seguintes especificações:
a) cada questão ou item deverá ser apresentado em folha separada (em conformidade com o 
formulário padrão de recurso disponível na www.uerr.edu.br/concurso 
b) cada questão ou item deve estar bem fundamentado, inclusive, indicando fontes;
c) identificação e demais informações necessárias conforme formulário padrão de recurso.
11.6.  O recurso  intempestivo  não  será  apreciado,  sendo considerado,  para  tanto,  a  data  do 
protocolo de recebimento.
11.7. Não serão aceitos os recursos interpostos, dentro de prazo estabelecido para recurso, de 
matéria diversa da questionada, sendo este considerado intempestivo.
11.8. Não serão aceitos os recursos interpostos por fax-símile, telex, internet, telegrama ou outro 
meio que não seja o especificado neste Edital.
11.9. O  candidato  deverá  protocolar  o  seu  recurso  em  uma  via  original,  digitado,  ou 
datilografado, com as especificações descritas no Anexo IV, sob pena de não ser apreciado.
11.10.  Serão somente apreciados os recursos expressos em termos claros,  que apontarem as 
circunstâncias que os justifiquem, interpostos dentro do prazo e de acordo com o especificado 
no item 11.5.
11.11. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) 
a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso.
11.12. O gabarito preliminar divulgado poderá ser alterado, em função de recursos impetrados e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
11.13. Na ocorrência  do  disposto  na  alínea  “c”  do item 11.1  poderá  haver,  eventualmente, 
alteração da classificação inicial obtida para uma classificação inferior ou superior.
11.14. As decisões dos recursos estarão disponibilizadas aos seus respectivos recorrentes na sala 
da Comissão de Concurso da UERR (sala 105).

12. DO FORO JUDICIAL
12.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este 
Edital é o da Comarca de Boa Vista, capital do Estado de Roraima.

13. DO PRAZO DE VALIDADE
13.1. O prazo de validade deste Concurso que trata este Edital será de 02(dois) anos, contado a 
partir da publicação do Edital de homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por 
igual período.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Será excluído do processo seletivo o candidato que:
14.1.1.  Desacatar qualquer membro da equipe encarregada da realização das provas (fiscais, 
coordenadores de local, etc).
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14.1.2. Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
14.1.3. For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato 
verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma, bem como se utilizando de livros, notas 
ou impressos e igualmente se for pego em comunicação telefônica de qualquer tipo.
14.1.4. Ausentar-se da sala de prova, sem acompanhamento de fiscal.
14.1.5. Recusar-se  a  proceder  a  identificação  pessoal  bem como conferencia  dos  dados  do 
cartão-resposta e sua assinatura ou de outros documentos.
14.1.6. Deixar de comparecer a qualquer das etapas deste processo seletivo.
14.1.7. Descumprir qualquer determinação deste edital.
14.1.8. Deixar de assinar o cartão resposta e a frequência.
14.2. O não atendimento pelo candidato às condições estabelecidas neste Edital implicará sua 
eliminação do Concurso Público, a qualquer tempo.
14.3. A inexatidão das afirmativas e irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer  tempo,  acarretarão  a  nulidade  da  inscrição  com  todas  as  suas  decorrências,  sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
14.4. O candidato deverá apresentar-se munido de documento de identidade (original com foto) 
em todas as fases do Concurso.
14.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar no endereço eletrônico da UERR 
(www.uerr.edu.br), no Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.rr.gov.br) e nos murais 
da Instituição comunicados e demais publicações referentes a este Concurso Público.
14.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de Classificação no 
Concurso Público, valendo para este fim o Edital de Homologação do Resultado Final publicado 
no Diário Oficial do Estado.
14.7. A inscrição no Concurso implica,  desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições  estabelecidas  neste  Edital,  não podendo,  em hipótese alguma,  o candidato  alegar 
desconhecimento das mesmas.
14.8. Os resultados parcial e final deste Concurso Público serão afixados nos murais internos da 
UERR  dos  Campi de  Boa  Vista  e  Rorainópolis  e  tornado  disponível  no  endereço 
www.uerr.edu.br     no link Concursos.  
14.9.  Os itens  deste  Edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova subsequente, circunstância que será mencionada em 
Edital ou Aviso a ser publicado na página www.uerr.edu.br no link Concursos, nos murais da 
Universidade Estadual de Roraima, no Diário Oficial do Estado.
14.10. Os  casos  não  previstos,  no  que  tange  à  realização  deste  Concurso  Público,  serão 
analisados pela Comissão Organizadora do Concurso.

Boa Vista/RR, 08 de julho de 2013.

GERLANE BACCARIN
Secretária da Gestão, Estratégica e Administração SEGAD

ALEXANDRE SALOMÃO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde de Roraima
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CONCURSO PÚBLICO 05/2013

EDITAL Nº 001/2013

ANEXO   I

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Data Atividades

08/07 Publicação do Edital.
10/07 a 04/08/13 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES.
10/07 a 14/07/13 Período das inscrições com pedidos de isenção.

10/07 a 15/07/13
Período de entrega dos documentos comprobatórios para a isenção da taxa 
de inscrição (somente em dias úteis)

19/07/13
Divulgação preliminar dos beneficiados da isenção para a taxa de inscrição, 
a partir das 18 horas.

22 e 23/07 Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção

26/07
Divulgação definitiva dos beneficiados da isenção para a taxa de inscrição, a 
partir das 18 horas.

05/08/13 Último dia para Pagamento do Boleto Bancário para efetivação da Inscrição.

13/08/13
Homologação  dos  Inscritos  a  partir  das  16h  (disponibilizado  no  site  da 
UERR: www.uerr.edu.br link Concursos)

19/08/13 Divulgação dos Locais de prova.
25/08/13 Data de Realização da Prova. ( 14 as 18 horas)
25/09/13 Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva a partir das 19h.

26 e 27/09/13 Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar.

13/09/13
Divulgação do Gabarito Oficial,  a partir  das 16 horas. (Após análise dos 
recursos)

13/09/13 Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva, a partir das 18h.
16 e 17/09/13 Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva.

19/09/13 Divulgação do Resultado Final dos classificados na Prova Objetiva.
19/09/13 Homologação do Resultado Final.
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CONCURSO PÚBLICO 005/2013

EDITAL Nº 001/2013

ANEXO   II

CARGO DE MÉDICO 20H – VAGAS PARA BOA VISTA

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

MÉDICO ESPEC EM 
ACUPUNTURA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
ANESTESIOLOGIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 03 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CANCEROLOGIA CLÍNICA 
20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA 
/ECOCARDIOGRAMA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA   20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 05 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA PEDIÁTRICA  20 
H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA VASCULAR 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 

20h 02 2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

respectiva especialidade.

MÉDICO ESPEC EM 
CLÍNICA MÉDICA   20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 03 -

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO CLINICO GERAL - 
20H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional 

20h 04 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
DERMATOLOGIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 03 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
ENDOCRINOLOGIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 2

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
GERIATRIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 1

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 2

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 05 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
HEMATOLOGIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 2

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
HEMATOPEDIATRIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 

20h 02 2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

MÉDICO ESPEC EM 
INFECTOLOGIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 03 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
TERAPIA INTENSIVA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROLOGIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROPEDIATRIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
PNEUMOLOGIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
PSIQUIATRIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 06 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
RADIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM Diploma, devidamente registrado, de 20h 02 2.391,79



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

RADIOLOGIA 20 H 

conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
UROGINECOLOGIA 20 H

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
ULTRASONOGRAFIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva  especialidade .

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
UROLOGIA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA TORÁCICA 20 H 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

SUBTOTAL 67 07
TOTAL                                                                                                                                        74

CARGO DE MÉDICO 40 H – VAGAS PARA BOA VISTA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

MÉDICO ESPEC EM 
ANESTESIOLOGIA 40H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 18 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO – ESPEC. EM 
ALERGIA E IMUNOLOGIA

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 01 -

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 

40h 02 4,783,31
(mais 150% de 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

40 H

Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

gratificação de 
atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CANCEROLOGIA CLÍNICA 40 
H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA/ECOCARDIOG
RAMA  40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA/HEMODINAMI
CISTA  40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 05 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA DE CABEÇA E 
PESCOÇO  40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA DO APARELHO 
DIGESTÓRIO 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA GERAL 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 05

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 

40h 02 4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
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Jornada de 

trabalho
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deficiente
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respectiva especialidade.

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA PEDIÁTRICA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA PLÁSTICA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 04

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA TORÁCICA 40 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA VASCULAR 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 04

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM CLÍNICA 
MÉDICA 40H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 09 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 27 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
DERMATOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ENDOCRINOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GASTROENTEROLOGIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 

40h 03 4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 
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de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GERIATRIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 30 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA / PATOLOGIA 
40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
HEMOTERAPIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
HEMATOLOGIA 40H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
INFECTOLOGIA 40H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM TERAPIA 
INTENSIVA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
MEDICINA DO TRABALHO
 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 

40h 01 01 4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
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respectiva especialidade

MÉDICO ESPEC EM 
MASTOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEFROLOGIA/ 
TRANSPLANTE 40H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEFROLOGIA 40H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEONATOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 25 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROCIRURGIÃO 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROLOGIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
OFTAMOLOGIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGI
A 40H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 09 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 

40h 03 4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 



Cargo
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de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PATOLOGIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PEDIATRIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
COLOPROCTOLOGIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 3

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PNEUMOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PSIQUIATRIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
RADIOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
REUMATOLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ULTRASSONOGRAFIA EM 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA 40 H

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 

40h 1 4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

respectiva especialidade.

MÉDICO ESPEC EM 
ULTRASSONOGRAFIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
UROLOGIA 40 H 

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 224 27
TOTAL DE VAGAS 251

VAGAS DESTINADAS A ALTO ALEGRE 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade 
médica)

TOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A ALTO ALEGRE- MALOCA DA BARATA

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade 
médica)

TOTAL 01



VAGAS DESTINADAS A AMAJARI 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino  superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

TOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A  BONFIM 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior  credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade 
médica)

TOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A CARACARAÍ

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma,  devidamente  registrado,  de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina, fornecido por instituição de 
ensino  superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e  título ou residência  na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A CAROEBE 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Diploma,  devidamente  registrado,  de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina, fornecido por instituição de 
ensino  superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional  e  título ou residência  na 
respectiva especialidade.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade 
médica)

SUBTOTAL 02



VAGAS DESTINADAS A IRACEMA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma,  devidamente  registrado,  de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina, fornecido por instituição de 
ensino  superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional  e  título ou residência  na 
respectiva especialidade..

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

TOTAL 01

VAGAS DESTINADAS A MUCAJAÍ

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de  ensino  superior  credenciada  pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

TOTAL 03

VAGAS DESTINADAS A NORMANDIA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 3

VAGAS DESTINADAS A RORAINÓPOLIS

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 03



VAGAS DESTINADAS A PACARAIMA

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 2

VAGAS DESTINADAS A SÃO JOÃO DA BALIZA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 2

VAGAS DESTINADAS A SÃO LUIS DO ANAUÁ

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão  de  Curso  Superior  em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior  credenciada pelo 
órgão  competente,  com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 3

VAGAS DESTINADAS A SANTA MARIA DO BOIAÇU 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 2



VAGAS DESTINADAS A UIRAMUTÃ 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Diploma,  devidamente  registrado, 
de conclusão de Curso Superior em 
Medicina,  fornecido  por  instituição 
de ensino superior credenciada pelo 
órgão  competente,   com  registro 
profissional e título ou residência na 
respectiva especialidade.

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 2



CONCURSO 005/2013
EDITAL 01/2013

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO  COMUM  A  TODOS  OS  CARGOS  PREVISTOS 
NESTE EDITAL.
Observação: Não sugerimos Bibliografia

1. LÍNGUA PORTUGUESA: 10 (dez) questões 
1. Compreensão e interpretação de texto. 1.1 Características e função do texto, considerando o 
gênero. 1.2 Localização de informações explícitas e implícitas. 1.3 Significado de vocábulos e 
expressões no contexto. 1.4 Uso significativo de diferentes recursos gramaticais. 2. Adequação 
da língua ao contexto de uso. 2.1 Redação e reescrita de frases. 2.2 Uso coloquial e escrito; 
informal  e  formal.  3.  Ortografia  oficial.  3.1  Acentuação  gráfica  –  segundo  o  atual  acordo 
ortográfico.  3.2  Emprego  de  letras.  4.  Formação  de  palavras  –  significado  e  sentido  de 
morfemas. 5. Uso e função das diferentes classes gramaticais na construção de sentido do texto 
escrito. 5.1 Artigo e substantivo. 5.2 Pronomes: emprego e colocação. 5.3 Advérbio e adjetivo. 
5.4 Preposição. 6. Flexão verbal. 6.1 Emprego e valor semântico de tempos e modos verbais. 6.2 
Correlação entre tempos verbais. 6.3. Concordância verbal. 7. Flexão e concordância nominal. 
8. Regência nominal e verbal. 7.1 Ocorrência de crase. 9. Relações de sentido entre orações e 
segmentos de texto. 8.1 Identificação de conectores que conferem coesão e coerência ao texto. 
10. Emprego dos sinais de pontuação. 11. Denotação e conotação. 10.1 Uso e valor das figuras 
de linguagem.

2. ATUALIDADES: 06 (seis) questões
ATUALIDADES : Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados   em meios de 
comunicação  de  massa,  como  jornais,  rádios,  Internet  e  televisão.  Elementos  de  política  e 
economia brasileira. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e 
globais.

3. LEGISLAÇÃO GERAL:  – 24 (vinte e quatro) questões
Lei  Complementar  n°  053/2001 -  Regime Jurídico dos  Servidores Públicos Civis  do Estado de 
Roraima   e   suas  alterações;   Lei  nº. 8.080/1990 e  Decreto  7.508/2011-  Regulamenta  a  Lei 
8.080/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL – Artigo 1º ao artigo 5º artigo 37 e artigo  196 a 
199  todos  da  Constituição  Federal  .  DIREITO  ADMINISTRATIVO-  Ato  administrativo: 
conceito,  requisitos,  atributos,  classificação,  espécies  e  invalidação.  Anulação  e  revogação. 
Prescrição.  Controle  da  administração  pública:  controle  administrativo;  controle  legislativo, 
controle  judiciário.  Agentes  Administrativos:  investidura  e  exercício  da  função  pública. 
Direitos  e  deveres  dos  funcionários  públicos.   Poderes  da  Administração:  vinculado, 
discricionário, hierárquico,  disciplinar e regulamentar. Poder de polícia: conceito, finalidade e 
condições de validade. Princípios básicos da administração. Organização administrativa: noções 
gerais,  administração direta e indireta,  centralizada e descentralizada.  Autarquias, fundações, 
empresas  públicas e sociedades de economia mista.

CONTEÚDO ESPECÍFICO  COMUM A TODOS OS CARGOS   10 (dez) questões
Observação: Não sugerimos Bibliografia

I – Ética médico profissional. II – Noções de epidemiologia:  conceito,  histórico e objetivos; 
relações de causa efeito; índices e coeficientes sanitários;noções sobre a evolução natural das 
variadas doenças e os conceitos de epidemia , endemia, pandemia, prosodemia, etc; epidemias e 
endemias  atuais;  doenças comunicáveis;  investigação epidemiológica;  níveis  de prevenção e 



medidas profiláticas. III – Clínica Médica e Conduta médico pericial. Noções gerais das áreas 
médicas: clínica médica; cirurgia; ginecologia obstetrícia; psiquiatria; ortopedia; cardiologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO DE CADA CARGO
Observação: Não sugerimos Bibliografia

01 - MÉDICO ESPECIALISTA EM ACUPUNTURA. 10 (dez) questões
1. Conceitos Yin-Yang. 2. Os cinco elementos. 3. Canais e colaterais. 4. Funções de órgãos e 
vísceras,  órgãos  extraordinários.  5.  Diagnósticos  pelos  oito  princípios,  Qi-sangue,  Zang-Fu, 
canais e colaterais, cinco elementos, fatores patogênicos externos, pulso-língua. 6. Localização 
de  pontos  em  canais,  pontos  extras  e  principais  indicações.  7.  Vasos  extraordinários.  8. 
Diagnósticos em Medicina Energética.

02 - MÉDICO  ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA. 10 (dez) questões
1.Avaliação pré-anestésica. 2.Equilíbrio e reposição hidroeletrolítica e ácido base. 3.Terapia 
transfusional.  4.Equipamento  de  anestesia.  5.Avaliação  e  manejo  das  vias  aéreas. 
6.Monitorização  intraoperatória.7.Farmacocinética  e  farmacodinâmica  dos  anestésicos 
inalatórios,  anestésicos  venosos,  bloqueadores  neuromusculares,  anestésicos  locais. 
8.Fisiologia  e  farmacologia  dos  aparelhos  cardiovascular,  respiratório,  gastrointestinal, 
genitourinário  e  do  sistema  nervoso.  9.Anestesia  subaracnoidea  e  epidural.  10.Bloqueios 
periféricos  regionais  dos  membros  superiores  e  inferiores.  11.Hipertermia  maligna. 
12.Anafilaxia.  13.Anestesia  nas  especialidades  cirúrgicas  (cirurgia  geral,  ortopedia, 
neurocirurgia,  vascular,  urologia,  oftalmologia,  trauma,  ginecologia  e  obstetrícia). 
14.Anestesia  no  idoso  e  em  pediatria.  15.Suporte  ventilatório  e  choque.  16.Analgesia 
perioperatória. 17.Recuperação pós-anestésica. 18.Complicações anestésicas. 19.Ressuscitação 
cardiopulmonar.

03 - MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CIRURGICA. 10 (dez) questões
1 Oncologia cirúrgica. 2 Oncologia molecular. 3 Ginecologia oncológica. 4 Clínica Geral. 5 
Conceitos básicos de oncologia. 6 Princípios do tratamento multidisciplinar. 7 Tratamento de 
tumores. 8 Emergência oncológica clínica ou cirúrgica.

04 - MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CLÍNICA. 10 (dez) questões
Medidas  preventivas  contra  o  câncer.  A  eliminação  ou  proteção  contra  carcinogênicos 
conhecidos ou suspeitos. Fatores de risco para o câncer. Registro de câncer. Princípios gerais 
de Bioestatística e interpretações de estudos clínicos. Aspectos epidemiológicos das neoplasias 
malignas mais frequentes no Brasil. Mortalidade e incidência do câncer no Brasil e no mundo. 
Programas de controle do câncer no Brasil.  Conceito de neoplasia,  hiperplasia,  hipertrofia, 
metaplasia, displasia. Bases de classificação histológica das neoplasias. Carcinogênese: etapas, 
carcinogênese  física,  química  e  biológica.  Fatores  genéticos  e  familiares.  Evolução  das 
neoplasias. Carcinoma “in situ”. Invasão e metastatização. Vias de progressão das metástases. 
Diagnóstico  precoce  do  câncer:  prevenção,  detecção.  Lesões  precursoras  (pré-cancerosas). 
Estadiamento clínico. Aspectos histopatológicos como fatores de prognóstico. Biópsias: tipos, 
métodos de fixação. O exame citológico. Bases gerais da Radioterapia. Efeito das  radiações 
ionizantes:  modalidades  de  radiação  em  terapia.  Radiosensibilidade  e  radioresistência  dos 
tumores.  Uso  da  radioterapia  em  tratamentos  combinados.  Complicações  da  radioterapia. 
Bases do tratamento cirúrgico. Cirurgia paliativa e cirurgia radical. Citoredução. Tratamentos 
combinados.  Estadiamento  cirúrgico.  Proliferação  celular.  Cinética  celular.  Princípios  da 
biologia molecular de células malignas. Princípios da quimioterapia antineoplásica. Princípios 
e  aplicação  da  terapêutica  biológica:  imunologia  tumoral,  anticorpos  monoclonais, 
imunoterapia.  Doença  de Hodgkin.  Linfomas  Não-Hodgkin.  Mieloma Múltiplo.  Leucemias 
agudas  e  crônicas.  Metástases  de  tumor  primário  desconhecido.  Tratamento  de  apoio  na 
doença  neoplásica.  Bioética:  princípios  gerais.  Farmacologia  das  drogas  antiblásticas. 



Hormônioterapia. Modificadores da resposta biológica (interleucinas, interferons etc.) Fatores 
de crescimento da medula óssea. Bisfosfonatos: farmacologia e usos oncológicos. Avaliação 
das  respostas  terapêuticas  em Oncologia  Clínica.  Avaliação do estado geral  em Oncologia 
Clínica.  Avaliação da sobrevida.  Emergências  Oncológicas:  Epidemiologia  historia  natural, 
patologia,  diagnóstico,  estadiamento,  prognóstico,  indicações  cirúrgicas,  radioterapia  e 
tratamento sistêmico dos seguintes tumores. Câncer da cabeça e pescoço. Câncer de tireóide. 
Câncer do pulmão. Tumores do mediastino. Câncer do esôfago. Câncer do estômago. Câncer 
do pâncreas  e do sistema hepatobiliar. Câncer do colon e reto. Câncer do canal anal. Câncer 
do intestino delgado. Câncer do rim e da  bexiga. Câncer da próstata. Câncer do pênis. Câncer 
do testículo. Tumores ginecológicos (vulva, vagina, colo do útero e  endométrio). Sarcomas 
uterinos. Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário. Câncer da mama. Sarcomas das 
partes moles. Sarcomas ósseos. Câncer de pele. Melanoma. Câncer do SNC 

05 MÉDICO ESPEC EM CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAMA: 10 (dez) questões
1-  Ecocardiografia  transtorácica  unidimensional  e  bidimensional,  Dopplerecocardiografia  e 
mapeamento do fluxo em  cores; 2 - Ecocardiografia transesofágica; 3 - Ecocardiografia sob 
estresse;  4 – Ecografia vascular das artérias carótidas e vertebrais; 5  Avaliação hemodinâmica 
e da função ventricular esquerda pela ecocardiografia; 6  Ecocardiografia nas Valvopatias; 7 – 
Ecocardiografia  na  Doença  Arterial  Coronariana;  8   Ecocardiografia  nas  Doenças  do 
Miocárdio  e  do  Pericárdio;  9  Ecocardiografia  nas  Cardiopatias  Congênitas;  10  – 
Ecocardiografia nas Doenças da Aorta e nos Tumores Cardíacos.

06. MÉDICO ESPEC EM CARDIOLOGIA/HEMODINAMICISTA: 10 (dez) questões
1.  Cardiopatias  isquêmicas  (angina  instável,  IAM  NQ  e  infarto  agudo  do  miocárdio).  2 
Aneurisma  de  aorta.  3  Dissecção  aguda de  aorta.  4  Insuficiência  cardíaca.  5,  Valvopatias 
(aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar). 6 Hipertensão arterial  sistêmica. 7 Miocardiopatias. 8 
Endocardite  bacteriana.  9  Cor  pulmonale  agudo  e  crônico.  10  Doença  reumática.  11 
Pericardiopatias. 12 Arritmias cardíacas. 13 Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas). 
14 Choque  cardiogênico.  15 Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e 
interpretação.

07. MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. 10 (dez) questões
1.  Avaliação  do  paciente  com  doença  cardiovascular:  história  e  exame  físico; 
eletrocardiografia;  teste  ergométrico;  ecocardiografia;  radiografia  de  tórax  em  doença 
cardiovascular;  cardiologia  nuclear;  ressonância  magnética  cardiovascular;  tomografia 
computadorizada  do  coração;  cateterismo  cardíaco.  2.  Parada  cardíaca  e  ressuscitação 
cardiopulmonar: conceitos e definições; reconhecimento da parada cardíaca; suporte básico de 
vida; desfibrilação; emprego de drogas; técnicas alternativas; medidas após restabelecimento 
de ritmo com perfusão espontânea. 3. Insuficiência cardíaca: fisiopatologia; avaliação clínica e 
métodos complementares; tratamento do paciente com fração de ejeção reduzida; tratamento 
do  paciente  com  fração  de  ejeção  preservada;  tratamento  cirúrgico;  transplante  cardíaco; 
terapias emergentes; abordagem e tratamento das apresentações agudas e crônicas  agudamente 
descompensadas.  4.  Arritmias:  mecanismos  básicos  para  gênese  de  arritmias;  diagnóstico; 
drogas anti-arrítmicas; emprego de marcapassos, cardioversores e desfibriladores; síncope. 5. 
Síndromes coronárias isquêmicas  agudas: avaliação da dor torácica na sala de emergência; 
fisiopatologia,  diagnóstico,  prognóstico  e  tratamento  das  apresentações  com supra  de  ST; 
fisiopatologia,  diagnóstico,  prognóstico  e  tratamento  das  apresentações  sem supra  de  ST; 
reconhecimento e tratamento das complicações do infarto agudo do miocárdio; intervenções 
coronárias percutâneas e cirúrgicas no cenário das apresentações agudas. 6. Doença arterial 
coronária  crônica:  avaliação  clínica;  métodos  complementares  invasivos  e  não  invasivos; 
tratamento  farmacológico  e  não  farmacológico;  revascularização  percutânea  e  cirúrgica; 
terapias emergentes; isquemia miocárdica não relacionada à doença coronária atero esclerótica. 
7.  Hipertensão  artéria  sistêmica:  definição  e  prevalência;  diagnóstico  e  avaliação  inicial; 
complicações;  hipertensão  primária  e  secundária;  tratamento.  8.  Cardiologia  preventiva: 



biologia vascular da aterogênese; fatores de risco de doença atero trombótica; fisiopatologia, 
diagnóstico  e  tratamento  da  hipertensão  arterial  sistêmica;  distúrbios  do  metabolismo 
lipoproteico  e  doença  cardiovascular;  diabetes  mellitus  e  doença  cardiovascular;  síndrome 
metabólica;  recomendações  para  prevenção  primária  e  secundária;  exercícios  físicos  e 
reabilitação  cardíaca;  prevenção  do acidente  vascular  encefálico.  9.  Emergências  e  terapia 
intensiva em cardiologia: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento do choque; fisiopatologia, 
diagnóstico  e  tratamento  das  síndromes  aórticas  agudas;  fisiopatologia,  diagnóstico  e 
tratamento  da doença venosa tromboembólica;  fisiopatologia,  diagnóstico  e  tratamento  das 
crises  hipertensivas;  interações  cardiopulmonares.  10.  Doenças  do  músculo  cardíaco,  do 
pericárdio,  das  válvulas  cardíacas  e  da  circulação  pulmonar:  fisiopatologia,  diagnóstico, 
prognóstico  e  tratamento  das  doenças  cardíacas  congênitas;  fisiopatologia,  diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da endocardite infecciosa; fisiopatologia, diagnóstico, prognóstico e 
tratamento  das  doenças  cardíacas  valvulares;  fisiopatologia,  diagnóstico,  prognóstico  e 
tratamento das doenças do pericárdio; fisiopatologia, diagnóstico, prognóstico e tratamento das 
doenças do músculo cardíaco (cardiomiopatias dilatadas, infiltrativas, restritivas, hipertróficas, 
tóxicas,  inflamatórias);  fisiopatologia,  diagnóstico,  prognóstico  e  tratamento  das  doenças 
inflamatórias cardíacas; fisiopatologia,  diagnóstico,  prognóstico e tratamento da hipertensão 
pulmonar;  fisiopatologia,  diagnóstico,  prognóstico  e  tratamento  do  tromboembolismo 
pulmonar; epidemiologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia da febre reumática. 11. Doenças 
cardiovasculares  em  condições  específicas:  doença  cardiovascular  no  idoso;  doença 
cardiovascular  na  mulher;  doença  cardiovascular  na  gravidez;  doença  cardiovascular  no 
paciente infectado pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida; doença cardiovascular e 
distúrbios  endocrinológicos;  doença  cardiovascular  e  distúrbios  neurológicos;  doença 
cardiovascular e distúrbios autonômicos; doença cardiovascular e distúrbios reumatológicos; 
doença  cardiovascular  e  distúrbios  psiquiátricos;  doença  cardiovascular  e  distúrbios 
oncológicos;  doença  cardiovascular  e  distúrbios  hematológicos;  doença  cardiovascular  e 
doença renal. 

08. MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO: 10 (dez) 
questões
1 Anatomia da cabeça e do pescoço. 2 Carcinogênese e biologia dos tumores. 3 Epidemiologia 
em câncer. 4 Infecções. 5 Propedêutica e exames subsidiários.  6 Noções de radioterapia.  7 
Noções de quimioterapia. 8 Cuidados pré e pós-operatórios. 9 Complicações pós- operatórias. 
10  Embriologia  e  malformações  congênitas.  11  Reconstrução  em  cabeça  e  pescoço.  12 
Diagnóstico e tratamento. 12.1 Doenças tumorais e não tumorais das glândulas salivares. 12.2 
Tumores cutâneos. 12.3 Tumores das fossas nasais. 12.4 Tumores da faringe. 12.5 Tumores do 
lábio  e  cavidade  bucal.  12.6  Tumores  das  vias  paranasais.  12.7  Tumores  da  laringe.  12.8 
Tumores  da  tireoide  e  paratireoide.  12.9  Tumores  ósseos.  12.10  Tumores  dos  nervos 
periféricos  e  vasculares.  12.11 Tumores  de  partes  moles.  12.12  Tumores  orbitários.  12.13 
Metástases  cervicais.  12.14  Bócios.  12.15  Hiperparatireoidismo.  12.16  Esvaziamentos 
cervicais. 12.17 Traqueotomias. 13 Cirurgia craniofacial oncológica. 

09.  MÉDICO  ESPEC  EM  CIRURGIA  DO  APARELHO  DIGESTÓRIO. 10  (dez) 
questões
1 Anatomia do esôfago. 2 Cirurgia anti-refluxo. 3 Cirurgia para tratamento de câncer de esôfago. 4  
Perfuração do esôfago. 5 Anatomia aplicada do estômago. 6 Técnicas de gastrectomia. 7 Técnicas de 
piloroplastia.  8  Úlcera   perfurada:  diagnóstico  e  tratamento.  9  Tratamento  do  câncer  gástrico.  10 
Síndromes pós gastrectomia. 11 Anatomia  cirúrgica do pâncreas. 12 Cirurgia da pancreatite aguda e 
crônica.  13  Cirurgia  do  tumor  de  pâncreas.  14  Tratamento   cirúrgico  do  trauma  pancreático.  15  
Anatomia aplicada do baço. 16 O baço na cirurgia da hipertensão porta. 17  Trauma esplênico. 18 
Progressos em cirurgia hepática. 19 Anatomia cirúrgica do fígado e vias biliares. 20  Interpretação de 
resultados laboratoriais relacionados a doenças do fígado. 21 Biópsia hepática: indicações e  técnicas. 
22  Hepatectomias:  técnicas,  indicações  e  resultados.  23  Ultrassonografia  pré-operatória.  (pré)  24 
Anestesia  e cirurgia hepática. 25 Pós-operatório de cirurgia hepática. 26 Tumores benignos do fígado.  
27  Doenças  císticas  do   fígado.  28  Tratamento  cirúrgico  das  metástases  hepáticas.  29  Carcinoma 



hepatocelular. 30 Tumores de vias biliares.  31 Tumores de vesícula biliar. 32 Anatomia patológica e 
cirurgia hepática. 33 Oncologia clínica e cirurgia hepática. 34  Transplante hepático: legislação e lista  
única, captação de múltiplos órgãos, injúria de preservação (enxerto marginal),  indicações e resultados, 
técnicas cirúrgicas, imunossupressão, complicações cirúrgicas e anatomia patológica. 35  Insuficiência 
hepática e suas complicações. 36 Insuficiência hepática fulminante. 37 Hipertensão portal: etiologia e 
fisiopatologia, tratamento cirúrgico e não cirúrgico. 38 Síndrome de Budd-Chiari. 39 Lesão iatrogênica 
das  vias   biliares.  40  CPEER  e  colângio  RNM:  indicações  e  resultados.  41  Imagens  do  fígado:  
ultrassonografia  e  Doppler,   tomografia  computadorizada  e  ressonância  magnética.  42  Abscesso 
hepático. 43 Videolaparoscopia e cirurgia do  fígado. 44 Trauma hepático.

10. MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL. 10 (dez) questões
1. ATLS. 2. Bases fisiológicas da cirurgia. 3. Resposta metabólica no trauma. 4. Infecção em 
cirurgia.  5.  Afecções  cirúrgicas  do aparelho  digestivo.  6  Afecções  cirúrgicas  em cabeça  e 
pescoço 7.  Afecções  cirúrgicas  em cirurgia  plástica  reparadora.  8.  Afecções  cirúrgicas  em 
cirurgia  do tórax.  9.  Afecções  cirúrgicas  em cirurgia  vascular.  10  Afecções  cirúrgicas  em 
cirurgia pediátrica.11. Afecções cirúrgicas em urologia. 12. Abdômen agudo.13. Abordagem 
cirúrgica do paciente imunossuprimido. .14 Doenças sexualmente transmissíveis.15. Infecção 
hospitalar.  16.  Conhecimentos  básicos  em  clinica  médica  geral  e  infecção  hospitalar.  17 
Código de Ética Médica

11. MÉDICO ESPEC EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR: 10 (dez) questões
1  Princípios  da  cirurgia  cardiovascular.  Propedêutica  e  avaliação  do  paciente  cirúrgico. 
Transfusão. Controle  hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2 Antimicrobianos 
em  cirurgia  cardiovascular.  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 Anatomia cirúrgica do 
coração  e  dos  grandes  vasos  da  base.  8   Circulação  extracorpórea.  9  Reanimação 
cardiopulmonar. 10 Hemorragias e complicações trombóticas em cirurgia cardiovascular. 11 
Cirurgia  para  correção das  doenças  valvares.  12 Cirurgia  da doença  arterial  coronariana  - 
cardiopatia isquêmica. 13 Tratamento cirúrgico das complicações do infarto do miocárdio. 14 
Tratamento cirúrgico  das arritmias por estimulação com marca- passo cardíaco artificial. 15 
Dissecção da aorta. 16 Cirurgia dos aneurismas  da aorta torácica. 17.Tratamento cirúrgico das 
arritmias.  18 Transplante  cardíaco.  19 Cirurgia  do pericárdio.  20  Cirurgia  da endocardite 
infecciosa. 21 Circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca. 22 Procedimentos paliativos nas 
cardiopatias congênitas. 23 Tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas. 24 Proteção ao 
miocárdio.

12. MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA: 10 (dez) questões
1.Traumas:  lesões  toráxicas,  lesões  abdominais,  lesões  do  trato  gênito  urinário,  lesões  das 
partes moles e lesões das ações térmicas.  2. Oncologia pediátrica:  Princípios de oncologia, 
epidemiologia,  bioquímica  tumoral,  métodos  diagnóstico,  quimioterapia  e  indicações  de 
radioterapia.  Técnicas  de  biópsia  para  crianças,  estadiamento  tumoral,  tumor  de  Wilms, 
neuroblastoma, tumores hepáticos, rabdomiossarcomas, teratornas e outros tumores de células 
geminadas, linfomas, tumores ovarianos e tumores testiculares. 3. Cabeça e pescoço: nódulos 
linfáticos,  cistos,  fístulas  e  sinus do  pescoço e  cabeça,  fenda  cervical  mediana,  torcicolos 
congênitos e lesões da tireoide e paratireoides. 4. Tórax: pectus excavatum, pectus carinatum, 
síndrome de Poland, defeitos do esterno, hérnia e eventração diafragmática, cistos e tumores 
benignos  do  mediastino,  enfisema lobar  congênito,  estenoses  brônquicas  e  traqueais,  cisto 
broncogênico,  sequestração  pulmonar,  má  formação  adenomatoide  cística,  processos 
infecciosos  pleuropulmonares,  bronquiectasias,  tumores  pulmonares  benignos,  tumores 
pulmonares malignos, tratamento das metástases pulmonares, ruptura e perfuração do esôfago, 
anomalias  congênitas  do  esôfago,  lesões  cáusticas  com  estenose  esofágica,  cirurgia  de 
recomposição  ou  de  substituição  do  esôfago,  distúrbios  funcionais  do  esôfago  e   refluxo 
gastroesofágico.  5.  Abdômen: onfalocele  e gastrosquise.  Remanescente  do conduto ônfalo-



mesentérico, hérnia umbilical, hérnia inguinal e hidrocele, hérnia crural, criptorquia, torsão de 
testículo  e  varicocele,  estenose  hipertrófica  de  piloro,  úlcera  péptica  e  outras  condições 
gástricas,  estenose e  atresia  duedonais,  atresia  de piloro,  úlcera péptica e outras condições 
gástricas,  estenoses  e  atresia  duedonais,  atresia  e  estenose  jejuno-ileias,  íleo  meconial, 
divertículo de Meckel, invaginação intestinal, distúrbios de rotação e fixação intestinal, outras 
causas  de  obstrução  intestinal,  síndrome  do  intestino  curto,  endoscopia  gastrointestinal, 
sangramento  gastrointestinal,  duplicações  gastrointestinais,  cistos  mesentéricos,  ascites, 
doenças  polipoides  do  trato  gastrointestinal,  enterocolite  necrotisante,  ascites,  doença  de 
Crohn, colite ulcerativa, peritonite primária, estomas do delgado e do colo, atresia, estenose e 
outras  obstruções  do  colo,  apendicite,  doença  de  Hirschsprung, anomalias  anorretais, 
constipação,  prolapso  retal,  fissura  anal,  abscesso  perirretal  e  perianal,  tumores  coloretais, 
icterícia no bebê, atresia biliar e outras obstruções, cisto de colédoco, doença da vesícula biliar 
e infecções hepáticas, tumores não malignos do fígado, pancreatites, cistos e pseudocistos do 
pâncreas, hiperinsulinismo, adenomas pancreáticos, indicações de esplenectomia, doenças de 
Gausher,  doença  de  Hodgkin,  tumores  do  baço,  cistos  do  baço,  abscessos  do  baço,  pós-
esplenectomia - sepses. Trauma do baço, técnica de esplenectomia,  feocromocitoma, lesões 
corticais  das suprarrenais,  tumores virilizantes  das suprarrenais,  tumores feminilizantes  das 
suprarrenais, hiperaldosteronismo, tumores císticos e do estroma suprarrenal e insuficiência 
suprarrenal. 6. Sistema genitourinário: agenesia renal, ectopia renal, rim em ferradura, fusão 
ectópica cruzada, rim multicístico, displasia renal, rim policístico, rim glomerulocístico, rim 
disgenético, anomalias da função pieloureteral, persistência de úraco, abscesso renal, refluxo 
vesicoureteral,  litíase urinária e trombose da veia renal.  Duplicação ureteral  e ureteroceles, 
mega ureter, síndrome de Prune-Belly, bexiga neuropática, técnicas para corrigir deficiências 
da bexiga, consequências e complicações, extrofia da bexiga, extrofia de cloaca, hipospádias, 
fimose, estenose de meato uretral, sinéquia vulva, divertículo uretral em meninas, estenoses 
uretrais em meninas, válvula de uretra anterior, divertículo uretral anterior, válvula de uretra 
posterior,  megalouretra,  pólipos  uretrais,  obstrução  do  colo  vesical,  agenesia  de  pênis, 
duplicação uretral masculina, duplicação peniana, duplicação uretral feminina, torsão peniana, 
transposição penoescrotal e escroto ectópico, genitália ambígua no recém-nato e anomalias do 
trato  genital  feminino.  7.  Pele,  tecidos  moles  e  vasos  sanguíneos:  tumores  de  origem 
fibroblástica  e  miofibroblástica,  tumores  de  origem  fibrohistiocística,  tumores  de  origem 
lipomatosa, tumores de origem miogênica, tumores de origem neurogênica, tumores de origem 
de células pigmentadas, tumores de origem vascular, hemangiomas e malformações, distúrbios 
arteriais  -  síndromes  oclusivas,  hipertensão  renovascular,  distúrbios  venosos  na  infância, 
distúrbios  linfáticos,  quilotórax  congênito,  linfangiomas,  cistos  linfáticos  retroperitoniais  e 
mesentéricos, ascite quilosa, malformações linfáticas de vários órgãos e linfedema.

13. MÉDICO  ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA: 10 (dez) questões
1. Cirurgia plástica geral: anatomia e fisiopatologia normais da pele. Transplantes de tecidos, 
implantes. Retalhos musculares, musculocutâneos e fasciocutâneos. Cicatrização das feridas – 
Queloides e cicatrizes hipertróficas. Tumores cutâneos (benignos e malignos). Embriologia das 
malformações  congênitas.  Microcirurgia  –  Princípios  gerais.  1.1.Queimaduras:  Conceitos  e 
classificações.  Fisiopatologia  – resposta  metabólica  do queimado.  Queimado – fase aguda. 
Queimado  –  fase  crônica.  Tratamento  local  –  técnicas,  táticas  cirúrgicas  e  sequelas. 
Queimaduras  por  diferentes  agentes.  Queimaduras  em  crianças.  Queimaduras  de  face. 
Queimaduras  da  mão.  2.  Cabeça  e  pescoço:  anatomia  básica.  Reconstrução  das  diferentes 
regiões da cabeça e pescoço. Traumatismo de partes moles. Fraturas da maxila e mandíbula. 
Fraturas do zigomático e orbitais.  Fraturas múltiplas  e complexas da face.  Fissuras faciais. 
Fissuras labiais – queiloplastias. Fissura platina – palatoplastia. Sequelas das quiloplastias e 
palatoplastias.  Deformidades  congênitas  e  adquiridas  da  orelha.  Reconstrução  de  orelha. 
Paralisia  facial.  A  microcirurgia  na  reconstrução  da  cabeça  e  pescoço.  2.1.  Região  nasal: 
anatomia  do  nariz.  O  nariz  do  paciente  fissurado.  Rinosseptolastias  e  laterorrinias.  Nariz 
negroide. Tumores nasais e rinofima. Reconstrução parcial e total do nariz. Fratura nasal. 2.2. 
Região orbital: anatomia da órbita contendo cavitário. Ptose palpebral. Reconstrução parcial e 



total  das pálpebras.  Ectrópio,  entrópio  e  lagoftalmo.  Tratamento  cirúrgico das  exoftalmias. 
Deformidades  congênitas  das  pálpebras.  3.  Membro superior  e  mão:  anatomia  funcional  e 
cirúrgica da mão. Propedêutica da mão. Princípios gerais do tratamento da mão. Tratamento 
das  sequelas  de  traumatismos  de  mão.  Contratura  de  Dupuytren  e  Volkmann. Lesões 
neurotendinosas do membro superior. Tumores de mão – princípios básicos. Microcirurgia na 
reconstrução  da  mão.  Reconstrução  de  membro  superior.  4.  Tronco  e  membro  inferiores: 
anatomia cirúrgica do tronco e do membro inferior. Conduta nos esmagamentos de membro 
inferior. Úlceras de pressão e úlceras neuro vasculares. Reconstrução de membros inferiores. 5. 
Aparelho urogenital: hipospadias, epispadias e extrofia de bexiga. Reconstrução do aparelho 
genital  feminino.  Reconstrução  escrotal.  Cirurgia  do  intersexo.  6.  Região  mamária: 
ginecomastia,  amastia  e polimastia.  Noções  gerais  de tumores  da mama.  Deformidades  da 
glândula mamária. Reconstrução imediata e tardia da mama. 7. Cirurgia estética: 7.1. Face e 
pescoço:  anatomia  aplicada  à  ritidoplastia.  Ritidoplastia  facial.  Procedimentos  ancilares. 
Ritidoplastia  frontal.  Ritidoplastia  cervical.  Peeling químico.  Dermabrasão  e  ritidoplastia 
facial.  Blefaroplastias.  Ritidoplastia  secundária  e  ritidoplastia  em  homens.  Osteotomias 
estéticas da face. Rinoplastia – princípios gerais e técnicas. Calvície e métodos de correção. 
7.2.  Lipodistrofias  e  lipoaspiração:  lipoaspiração  e  enxerto  de  gordura.  Lipodistrofias  dos 
membros superiores e inferiores. Lipodistrofias da face, do tronco e do abdome. 7.3. Glândula 
mamária: ptose mamária – correção cirúrgica. Mastoplastia de aumento. Mastoplastia redutora. 
7.4.  Abdome: Abdominoplastias.  Plástica umbilical.  8. Programa complementar  de cirurgia 
plástica:  cirurgia  plástica  na  criança;  expansores  cutâneos;  anestesia  em  cirurgia  plástica; 
substâncias aloplásticas em cirurgia plástica.

14. MÉDICO  ESPECIALISTA EM CIRURGIA TORÁCICA: 10 (dez) questões
1.  Anatomia  cirúrgica  do tórax e  órgãos torácicos.  2.  Avaliação  pré-operatória  da função 
pulmonar.  3.  Manuseio  pré  e  pós-operatório  em cirurgia  torácica.  4.Anestesia  em cirurgia 
torácica.  5.Propedêutica  diagnóstica.  6.Diagnóstico  por  imagem.  7.  Endoscopia respiratória 
diagnóstica e terapêutica. 8.Incisões cervico- torácicas. 9. Supurações pleuropulmonares. 10 
.Enfisema pulmonar e bronquiectasias. 11. Doenças intersticiais do pulmão. 12.Pneumotórax. 
13.Tumores do mediastino. 14. Estadiamento cirúrgico do mediastino. 15.Tratamento cirúrgico 
dos derrames pleurais e pericárdicos neoplásicos. 16.Cirurgia do diafragma. 17.Deformidades 
congênitas do tórax. 18.Trauma torácico. 19.Tratamento cirúrgico da tuberculose. 20.Tumores 
pulmonares.  21.Quimioterapia  e  radioterapia.  22.Esôfago:  Doenças  benignas,  malignas  e 
trauma.  23.Transplante  pulmonar.  24.Cirurgia  da  traqueia.  25.Ressecções  pulmonares. 
26.Analgesia  em  cirurgia  torácica  27.Bronquiectasias  28.Abscesso  pulmonar  29.Janela 
pericárdica indicações e técnicas.

15. MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR: 10 (dez) questões
1. O exame clínico do paciente vascular. 2.Anatomia médico-cirúrgica do sistema vascular. 
3.Métodos  não  invasivos  no  diagnóstico  das  doenças  vasculares.  4.Vias  de  acesso  mais 
utilizadas na cirurgia vascular. 5.Terapia clínica e medicamentosa. 6.Angiografias, tomografias 
e  ressonâncias.  7.Insuficiência  arterial  crônica  das  extremidades.  8.Vasculites  na  prática 
angiológica.  9.Arteriopatias  vasomotoras.  10.Aneurismas.  11.Síndromes  do  desfiladeiro 
cervical.  12.Simpatectomias  neurotripsias  13.Insuficiência  vascular  cerebral  extracraniana. 
14.Insuficiência  vascular  visceral.  15.Pé  diabético.  16.Amputações.  17.Hipertensão 
renovascular.  18.Doença  tromboembólica  venosa.  19.Varizes  dos  membros  inferiores. 
20.Insuficiência venosa crônica. 21.Linfangite e erisipela. 22.Linfedemas. 23.Úlceras de perna. 
24.Angiodisplasias. 25.Oclusões arteriais agudas. 26.Trauma vascular. 27.Acessos vasculares. 
28.Aspectos  vasculares  nos  transplantes.  29.Terapêutica  anticoagulante,  fibrinolítica  e 
antiplaquetária. 25.Tratamento por técnicas endo vasculares. 

16. MÉDICO ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA: 10 (dez) questões
1. Cardiologia:  Parada  cardiorrespiratória.  Hipertensão  arterial.  Insuficiência  Cardíaca. 
Edema  agudo  de  pulmão.  Tromboembolismo  venoso.  Emergências  em  valvopatias  e 



periocardiopatias. Síndromes coronarianas agudas. Doença vascular hipertensiva. Doenças da 
aorta.  Cor  pulmonale.  Choque.  Arritmias  cardíacas.  2.  Pneumologia:  Asma.  Pneumonias. 
Faringite, sinusite e otite. Doença intersticial pulmonar. DPOC. SARA. Hipertensão pulmonar. 
Neoplasia  pulmonar.  Insuficiência  respiratória  aguda  e  insuficiência  respiratória  crônica 
agudizada.  Doenças  da  pleura,  mediastino  e  diafragma.  Pneumoconioses.  3.Nefrologia: 
Insuficiência  renal  aguda.  Insuficiência  renal  crônica.  Terapia  dialítica.  Glomerulopatias. 
Doenças  tubulointersticiais.  Doença  vascular  renal.  Nefrolitíase.  Cistite,  pielonefrite  e 
prostatite.  Obstrução  do  trato  urinário.  Distúrbios  hidroeletrolíticos  e  ácido  básicos. 
4.Gastroenterologia:  Hepatites  agudas  e  crônicas.  Insuficiência  hepática.  Gastrites.  Doença 
ulcerosa  péptica.  Obstrução  intestinal.  Doença  inflamatória  intestinal.  Peritonite.  Cirrose. 
Diarreia aguda. Pancreatite aguda e crônica. Doenças do esôfago. Doenças da vesícula e vias 
biliares.  Hemorragia  digestiva  alta  e  baixa.  Neoplasia  do  tubo  gastrointestinal. 
5.Endocrinologia e metabolismo: Desordens da glândula tireoide. Desordens do córtex adrenal. 
Feocromocitoma.  Desordens  da  hipófise.  Diabetes  mellitus.  Cetoacidose  diabética.  Coma 
hiperosmolar.  Hipoglicemia.  Doença  de  Wilson.  Hemocromatose.  Desordens  da  glândula 
paratireoide.  Osteoporose.  6.Neurologia:  Doenças   cerebrovasculares.  Tumores  cerebrais. 
Convulsões e epilepsia. Cefaleias. Hemorragia subaracnóidea. Meningite, encefalite e abscesso 
cerebral.  Desordens  da  medula  espinhal.  TRM.  TCE.  Esclerose  múltipla.  Síndrome  de 
Guillain-  Barré.  Miastenia  Gravis.  7.Doenças  do  sistema  imunológico:  Lúpus  eritematoso 
sistêmico.  Artrite  reumatoide.  Dermatomiosite  e  polimiosite.  Vasculites.  Sarcoidose. 
Amiloidose.  Esclerodermia.  Síndrome  de  Behçet.  Síndrome  Sjogren.  Gota.  Anafilaxia. 
8.Infectologia:  Sepse.  Terapia  antimicrobiana.  SIDA.  Endocardite.  9.Doenças  causadas  por 
bactérias  gram-positivas.  Infecções  virais.  Doenças  causadas  por  bactérias  gram-negativas. 
Doenças  causadas  por  espiroquetas.  Doenças  causadas  por  Micobactérias.  Leshimaniose. 
Doença  de  Chagas.  Verminoses.  Doenças  fúngicas.  Doenças  causadas  por  Rickettsia, 
Mycoplasma  e  Chlamydia.  Malária.  DST.  Leptospirose.  Infecções  hospitalares. 
9.Envenenamentos  e  acidentes:  Afogamento.  Intoxicações  exógenas.  Traumas. 
10.Hematologia:  Anemias.  Leucemias.  Linfomas.  Desordens  da  coagulação.  Terapia 
transfusional.

17. MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA. 10 (dez) questões
1. Anatomia,  fisiologia,  embriologia e imunologia da pele. 2. Semiologia dermatológica.  3. 
Discromias.  4.  Dermatoses  eritematoescamosas.  5.  Dermatoses  papulopruriginosas.  . 
Dermatoses  vesicobolhosas.  7.  Erupções  eczematosas.  8.  Dermatoses  neutrofílicas.  9. 
Dermatoses ocupacionais. 10. Dermatoses atróficas e escleróticas. 11.Pruridos e urticárias. 12. 
Púrpuras e afecções vasculares. 13. Hipodermites e lipodistrofias.14. Dermatoses do período 
gestacional. 15. Doenças de pele do neonato. 16. Acne e doenças afins. 17. Afecções dos pelos. 
18.  Alterações  das  unhas.  19.Genodermatoses.  20.  Doenças  da  cavidade  oral.  21. 
Dermatoviroses.  22.Infecções  bacterianas  da  pele.  23.  Micobacterioses.  24.Micoses 
superficiais.  25.  Micoses  profundas.  26.  Dermatoses  zooparasitárias.  27.Leishmaniose.  28. 
Doenças de pele associadas com o vírus da Imunodeficiência Humana – Aids. 29. Doenças 
sexualmente transmissíveis. 30. Hanseníase. 31. Imunodeficiências primárias. 32. Doenças do 
tecido  conjuntivo.  33.  Manifestações  cutâneas  de  doenças  sistêmicas.  34.I  nflamações  e 
granulomas  não  infecciosos.  35.  Dermatoses  metabólicas  e  deficiências  nutricionais.  36. 
Psicodermatoses.  37.  Farmacodermias.  38.Fotodermatoses.  39.  Carcinogênese  e  dermatoses 
pré-cancerosas.  40.  Neoplasias  malignas  e  benignas  da  pele.  41.  Manifestações  cutâneas 
paraneoplásicas.  42.Terapêutica  em  dermatologia.  43.  Procedimentos  em  cirurgia 
dermatológica.

18. MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA. 10 (dez) questões
1.  Hipotálamo  hipófise:  Tumores  hipofisários,  hipopituitarismo,  amenorreia,  acromegalia, 
puberdade precoce e atrasada, síndromes poliúricas: diabetes Insipidus e SIADH (síndrome de 
secreção inapropriada de hormônio anti- diurético). 2. Tiroide: Hipo e hipertiroidismo, Bócios 
difuso  e  nodulares,  Malignidades.  3.Paratiroide:  hiperfunção  e  hipofunção,  distúrbios  do 



metabolismo  mineral.  4.  Pâncreas:  Diabetes  e  suas  complicações  agudas  e  crônicas, 
hipoglicemias.  5.  Adrenal  ou  suprarrenal:  síndrome  de  Cushing, doença  de  Addison, 
hiperplasia  congênita,  hiperaldosteronismo,  feocromocitoma,  hipertensão  endócrina. 
6.Distúrbios  ovarianos  e  testiculares:  disfunção  erétil,  infertilidade,  síndrome  de  ovários 
policísticos.  7. Distúrbios Alimentares:  obesidade,  obesidade,  anorexia nervosa, Bulimia.  8. 
Distúrbios poliendócrinos: neoplasia endócrina múltipla, síndrome carcinoide.

19. MÉDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA. 10 (dez) questões
I. Fígado: 1. Fisiologia e metabolismo. 2. Anomalias congênitas. 3. Doenças metabólicas. 4. 
Hepatites: virais, causadas por drogas, alcoólicas, autoimunes. 5. Doença alcoólica do fígado. 
6. Hipertensão porta. 7. Cirrose hepática e suas complicações. 8. Manifestações hepáticas das 
doenças sistêmicas. 9. Tumores hepáticos. II. Pâncreas: 1. Fisiologia e testes secretórios. 2. 
Pancreatite aguda e crônica. 3. Tumores pancreáticos. 4. Métodos de diagnóstico. III. Esôfago: 
1.  Fisiologia.  2.  D.R.G.E  -  Diagnóstico  e  tratamento:  esofagites,  esôfago  de  Barrett.  3. 
Tumores;  neoplasias.  4.  Infecções.  5.  Doenças  vasculares  que  afetam o  tubo digestivo.  6. 
Radiação, medicamentos, traumas. 7. Anatomia e anomalias congênitas: esôfago – estômago – 
duodeno. IV. Estômago e Duodeno: 1. Fisiologia. 2. Atipias mucosas. 3. Doença ulcerosa. 4. 
Hemorragia digestiva alta. 5. Tumores – neoplasias. 6. Síndrome de Zollinger-Ellison e outros 
distúrbios hipersecretórios. 7. Doença de Ménétrier. 8. Outros tipos de gastrite e gastropatia. V. 
Intestino Delgado: 1. Fisiologia; 2. Síndromes disabsortivas. 3. Doença inflamatória intestinal. 
4. Doença celíaca.  VI. Intestino Grosso: 1. Fisiologia;  2. Doença inflamatória  intestinal.  3. 
Doença diverticular  do cólon.  4.  Tumores  e  neoplasias  do colon.  5.  Polipose intestinal.  6. 
Doenças  diarreicas.  7.  Síndromes  neoplásticas.  8.  Doenças  infecciosas  colônicas.  9. 
Hemorragia  digestiva  baixa.  10.  Constipação.  VII.  Vias  Biliares:  1.  Doença  calculosa  da 
vesícula e vias biliares. 2. Tumores das vias biliares. 3. Doenças congênitas das vias biliares. 4. 
Colangite esclerosante.

20. MÉDICO  ESPECIALISTA EM GERIATRIA. 10 (dez) questões
1.  Transição  demográfica  e  epidemiológica.  2.  Fisiologia  do  envelhecimento  /  Teorias  do 
envelhecimento. 3. Política nacional do Idoso. 4. Prevenção e promoção da saúde. 5. Geriatria 
básica. 6. Exames complementares e instrumentos de avaliação. 7. Distúrbio hidroeletrolítico. 
8. Demências. 9. Delirium. 10. Depressão e ansiedade. 11. Síndromes parkinsonianas, tremor 
essencial,  Doença  de  Parkinson.  12.  Aterosclerose,  Fatores  de  risco  cardiovascular  13. 
Doenças  cerebrovasculares:  Acidente  vascular  cerebral  isquêmico  e  hemorrágico.  14 
Cardiologia: Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, doença arterial coronária, 
arritmias,  doença  arterial  periférica,  doenças  da  carótida,  valvulopatias,  endocardite, 
cardiomiopatias, hipotensão arterial, síncope. 15. Pneumologia: pneumonias, doença pulmonar 
obstrutiva  crônica,  embolia  pulmonar,  tuberculose.  16.Endocrinologia:  diabetes  mellitus, 
doenças  da  tireoide,  síndrome  metabólica,  obesidade,  climatério,  sexualidade. 
17.Gastroenterologia:  doenças  do esôfago,  gastrites,  úlceras  péptica  e  gástrica,  doenças  do 
fígado, doenças dos intestinos, doenças da vesícula e vias biliares. 18.Urologia e nefrologia: 
hiperplasia  prostática,  prostatite,  disfunção erétil,  insuficiência renal, incontinência urinária. 
19.Doenças  osteomioarticulares:  osteoporose,  osteomalácia,  osteoartrite,  artrite  reumatoide, 
doença de  Paget, fibromialgia. 20. Instabilidade postural e quedas. 21.Imobilidade e úlceras 
por  pressão.  22.  Doenças  dos  órgãos  dos  sentidos.  23.Neoplasias.  24.Anemia  /  mieloma 
múltiplo.  25.Infecções  e  imunizações.  26.Iatrogenia  e  farmacologia  em  geriatria.  27. 
Reabilitação. 28.Equipe multidisciplinar, modalidades de atendimento. 29. Cuidados paliativos 
ao final da vida.

21. MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. 10 (dez) 
questões
GINECOLOGIA:  1. Anatomia,  fisiologia e embriologia do aparelho genital  e da mama. 2. 
Anamnese,  exame  ginecológico  e  exames  complementares  em  Ginecologia  e  Mastologia. 
Malformações genitais. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Doenças 



sexualmente transmissíveis.  Doença inflamatória pélvica aguda. Dismenorreia e tensão pré-
menstrual.  Amenorreia.  Hemorragia  uterina  disfuncional.  Prolapsos  genitais.  Incontinência 
urinária  de  esforço.  Métodos  contraceptivos.  Estudo  do  climatério.  Ginecologia  infanto-
puberal. Patologias benignas do colo uterino. Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e 
tratamento. Doenças da vulva. Infertilidade. Lesões precursoras do câncer genital e mamário. 
Câncer do colo uterino e do endométrio. Tumores malignos e benignos dos ovários. Doença 
dos ovários policísticos. Lesões benignas e malignas das mamas. Videolaparoscopia e video 
histeroscopia.  OBSTETRÍCIA:   1.  Anatomia  e  fisiologia  do  Sistema  Genital.  2. 
Desenvolvimento  embrionário.  3.  Feto:  Anexos  do  embrião  e  do  feto.  Crescimento  e 
desenvolvimento fetais.Estática fetal. 4. O trajeto (bacia) - Distocias do trajeto. Desproporção 
céfalo-pélvica. 5. A contratilidade uterina. Discinesias uterinas. 6. A placenta e as membranas. 
Trocas  materno-  ovulares.  Os  hormônios  placentáros.  Placenta  prévia.  Descolamento 
prematuro da placenta. Secundamentopatológico. Distocias do cordão umbical. 7. Adaptações 
do organismo materno à gravidez. 8. Diagnóstico da gravidez. 9. Propedêutica da gravidez. 10. 
Idade da gestação e data provável do parto. 11. A assistência pré-natal. 12. O mecanismo do 
parto. Conduta no parto normal e no delivramento. Avaliação intraparto. 13. O parto: estudo 
clínico e assistência. 14. O puerpério. 15. A lactação. 16. Hiperêmese gravídica. 17. Toxemia 
gravídica: pré- eclâmpsia, eclampsia e hipertensão gestacional. 18. Abortamento. 19. Prenhez 
ectópica.  20. Neoplasias trofoblásticas gestacionais.  21.  Distúrbios da hemocoagulação.  22. 
Polidramnia  –  Oligodramnia.  23.  Amniorrexe  prematura.  24.  Prenhez  gemelar.  25. 
Prematuridade. 26. Gestação de alto risco. 27. Gravidez prolongada. 28. Doença hemolítica 
perinatal. 

22. MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMOTERAPIA. 10 (dez) questões
1.Coleta,  testes  e  processamento  do sangue.  2.Imuno-hematologia  eritrocitária:  antígenos  e 
anticorpos de células sanguíneas. 3.Testes de compatibilidade sanguínea. 4.Fundamentos de 
genética  básica  e  molecular.  5.Doença  hemolítica  do  feto  e  do  recém-nascido.  6.Teste  de 
antiglobulina  humana.  7.Pesquisa  e  identificação  de  anticorpos  irregulares.  8.Aloantígenos 
plaquetários  humanos.  9.Sistemas  de  antígenos  granulocitários10.  Uso  e  obtenção  de 
componentes e derivados do sangue. 11.Aféreses.12.Transfusão em cirurgia.13.Transfusão em 
hemoglobinopatias.14.Suporte  transfusional  em transplante  de medula  óssea.  15.Transfusão 
em  obstetrícia  e  neonatologia.  16.Reações  transfusionais.  17.Infecções  transmitidas  por 
transfusão.  18.Infecções  emergentes  de  importância  transfusional.  19.Terapia  celular. 
20.Biossegurança: barreiras de contenção: EPIs e EPCs, cabines de segurança biológica, mapa 
de risco, gerenciamento de resíduos, métodos de desinfecção e esterilização, Boas Práticas em 
laboratórios e serviços de saúde, RDC 153 – Anvisa 2004.

23. MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA. 10 (dez) questões
1. Diagnóstico diferencial das anemias. As anemias: anemia por deficiência de ferro, anemia 
das doenças crônicas, as anemias megaloblásticas. 2. As hemoglobinopatias. 3. As síndromes 
talassêmicas.  4.  As  enzimopatias  e  membranopatias.  5.  As  anemias  microangiopáticas.  6. 
Anemias  hemolíticas  autoimunes.  7.  Anemias  hemolíticas  não  imunes  por  mecanismos 
extrínsecos. 8. Mononucleose infecciosa e outras doenças associadas ao vírus Epstein-Barr. 9. 
As  imunodeficiências.  10.  Manifestações  hematológicas  na  síndrome  de  imunodeficiência 
humana adquirida. 11. Anemias aplásticas e hemoglobinúria paroxística noturna (HPN). 12. 
Anemia  de  doença  renal  crônica.  13.  Aplasia  eritroide.  14.  Anemias  diseritropoiéticas 
congênitas.   15.  Trombocitopenias.  16.  Trombopatias  hereditárias  e  adquiridas.  17.  As 
púrpuras vasculares. 18. Deficiências herdadas dos fatores de coagulação. 19. As hemofilias 
hereditárias e adquiridas. 

24. MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGIA: 10 (dez) questões
1. Acidentes  por animais  peçonhentos.  1.1.  Aranhas.  1.2.  Artrópodes.  1.3.  Escorpiões.  1.4. 
Peixes.  1.5.  Serpentes.  2.  Aids  (Síndrome  de  Imunodeficiência  Adquirida).  2.1.  Doenças 



oportunistas: diagnóstico, prevenção e tratamento. 2.2. Terapia antirretroviral. 2.3. Prevenção 
da  infecção  pelo  HIV.  3.  Antimicrobianos.  3.1.  Emprego  clínico  de  antimicrobianos, 
indicações e efeitos colaterais. 3.2. Uso racional de antimicrobianos. 4. Doenças causadas por 
citomegalovírus. 5. Cólera e diarréias infecciosas. 6. Dengue e febre amarela. 7. Doença de 
Chagas. 8. Doenças exantemáticas. 8.1. Infecções por parvovírus. 8.2. Sarampo. 8.3. Rubéola. 
8.4.  Varicela  e  herpes  zoster.  9.  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  10.  Endocardites 
infecciosas.  11.  Esquistossomose  mansônica  e  parasitoses  Intestinais.  12.  Estafilococcias, 
estreptococcias e infecções pelos enterococos. 13. Infecção por HTLV. 14. Tuberculose. 15. 
Febre  de  origem indeterminada.  16.  Hepatites  Virais.  17.  Imunizações.  18.  Infecções  por 
Herpes Simplex. 19. Infecções em neutropênicos. 20. Infecções por bacilos gram-negativos. 
21. Infecções por bactérias anaeróbias. 22. Infecções por príons. 22.1. Doença de Kreutzfeldt-
Jacob, variante nova. 23. Influenza e outras doenças respiratórias por vírus. 24. Leishmanioses. 
25.  Leptospiroses.  26.  Malária.  27.  Meningites.  28.  Micoses sistêmicas.  29.  Mononucleose 
infecciosa e síndrome mononucleose-símile. 30. Infecções em transplantes. 31. Pneumonias. 
32. Raiva. 33. Riquetsioses. 34. Salmoneloses. 35. Sepse. 36. Síndrome Respiratória Aguda 
Grave. 37. Tétano. 38. Toxoplasmose.

25. MÉDICO ESPECIALISTA EM TERAPIA INTENSIVA: 10 (dez) questões
1. Cardiocirculatório: infarto do miocárdio com supradesnível de segmento ST: fisiopatologia, 
diagnóstico  e  tratamento,  complicações  e  prognóstico.  Síndromes  isquêmicas  agudas  sem 
supradesnível  de  segmento  ST:  fisiopatologia,  diagnóstico  e  tratamento,  complicações  e 
prognóstico.  Repercussões sistêmicas da circulação extracorpórea.  Dissecção aórtica aguda: 
diagnóstico,  classificação,  tratamento.  Indicações  cirúrgicas  nas  doenças  orovalvares. 
Transplante  cardíaco:  indicações,  manuseio  e  prognóstico.  Cirurgia  de  revascularização 
miocárdica:  indicações,  complicações  e  prognóstico.  Angioplastia  coronária-percutânea: 
indicações,  complicações  e  prognóstico.  Complicações  hemorrágicas  no  pós-operatório  de 
cirurgia cardíaca. Choque: fisiopatologia, diagnóstico diferencial e tratamento. Monitorização 
em terapia intensiva. Balão de contrapulsação aórtica: indicações, contraindicações, manejo e 
complicações.  Parada  cardiorrespiratória.  Fibrilação  atrial  aguda.  Complicações  precoces  e 
tardias no pós-operatório de cirurgia orovalvar. Edema agudo de pulmão. Trombose de válvula 
protética:  diagnóstico  e  tratamento.  Síncope:  diagnóstico  diferencial  e  abordagem  inicial. 
Cardiomiopatias: diagnóstico diferencial e tratamento. Terapia antitrombótica (antiagregantes 
plaquetários  e  anticoagulantes).  Aplicações  da  ecocardiografia  em  terapia  intensiva. 
Investigação  de  dor  torácica  na  emergência.  Tamponamento  cardíaco.  2.  Respiratório: 
insuficiência  respiratória  aguda;  fisiopatologia  e  tratamento.  Trocas  gasosas  pulmonares, 
estado  de  mal  asmático,  embolismo  pulmonar.  DPOC  agudizado.  SARA  (Síndrome  de 
angústia respiratória aguda): fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Broncoaspiração, suporte 
ventilatório mecânico invasivo e não invasivo: indicações, métodos e controle. Hipoventilação 
controlada  e  hipercapnia  permissiva.  Ventilação  mecânica  na  asma,  SARA  e  DPOC. 
Monitorização da ventilação mecânica;  capnografia.  Complicações  da ventilação mecânica: 
barotrauma,  volutrauma  e  pneumonia.  Desmame  do  suporte  ventilatório.  Oxigenioterapia: 
indicações,  métodos,  controle  e  complicações.  Oxigenioterapia  hiperbárica;  gasometria 
arterial. 3. Infecção e sepse: prevenção de infecções em terapia intensiva. Infecções bacterianas 
e  fúngicas  -  profilaxia,  diagnóstico e tratamento.  Infecções  relacionadas  a  cateteres,  sepse, 
síndrome  da  resposta  inflamatória  sistêmica,  insuficiência  de  múltiplos  órgãos  e  sistemas 
(IMOS/SDOM).  Antibioticoterapia  em  Medicina  Intensiva.  Escores  de  avaliação  de 
prognóstico.  Endocardite  bacteriana.  Colite  pseudomembranosa,  infecções  hospitalares, 
translocação  bacteriana.  4.  Neurológico:  comas  em geral,  acidentes  vasculares  encefálicos, 
trombolíticos.  Hipertensão  intracraniana,  medidas  e  indicação  para  controle,  controle  da 
hiperventilação.  Polirradiculoneurites,  estado  de  mal  epilético,  morte  cerebral.  5. 
Gastrointestinal:  hemorragia  digestiva  alta  e  baixa,  insuficiência  hepática,  abdome  agudo, 
pancreatite  aguda,  colecistite  aguda.  6.  Endócrino  metabólico:  coma  hiperosmolar, 
hipoglicêmico. Cetoacidose, crise tireotóxica, coma mixedematoso; insuficiência suprarrenal 
aguda;  rabdomiólise.  7.  Renal:  insuficiência  renal  aguda,  métodos  dialíticos,  distúrbios 



hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 8. Pré e pós-operatório: avaliação do risco pré-operatório, 
inclusive em cardiopatas. 9. Coagulação: coagulação intravascular disseminada e fibrinólise, 
coagulopatia de consumo, trombólise e anticoagulação. Uso de hemoderivados e substitutos do 
plasma. 10. Trauma. Politraumatismo, TCE. Trauma raquimedular.  11. Suporte nutricional: 
sepse,  DPOC,  trauma,  insuficiência  hepática  e  renal.  Nutrição  parenteral  e  enteral.  12. 
Procedimentos invasivos de diagnóstico e tratamento. Indicações e complicações: intubação 
traqueal.  Traqueostomia.  Biopsia  pulmonar.  Cateterização  arterial,   dissecção  venosa. 
Marcapasso  transvenoso  provisório  e  definitivo.  Cateterização  venosa  central  e  de  artéria 
pulmonar.  Pericardiocentese  e  drenagem  pleural.  Raquicentese.  13.  Latrogenia  em  terapia 
intensiva. 14. Métodos de imagem em medicina intensiva.  15. Aspectos éticos da medicina 
intensiva.  16.  Sedação,  analgesia  e  bloqueio  neuromuscular  em  UTI.  17.  Transporte  do 
paciente  crítico.  18.  Intoxicações  exógenas.  19.  Transplante  de  órgãos  e  medula  óssea  na 
Terapia Intensiva. 20. O paciente imunossuprimido grave.

26. MÉDICO ESPECIALISTA  EM MEDICINA DO TRABALHO: 10 (dez) questões
1 Noções de estatística e epidemiologia em medicina do
 trabalho. 2 Noções de fisiologia do trabalho. 2.1 Órgãos dos sentidos. 2.2 Metabolismo e 
alimentação. 2.3 Sistemas respiratório, cardiovascular e locomotor. 3 Doenças profissionais e 
doenças  ligadas  ao  trabalho:  pneumoconioses,  asma  ocupacional,  neoplasias,  surdez, 
hepatopatias,  nefropatias,  doenças  infecciosas,  doenças  cardiovasculares,  hematopatias, 
LER/DORT.  4  Sofrimento  psíquico  e  psicopatologia  do  trabalho,   incluindo  o  estresse 
relacionado ao trabalho e o uso de álcool e outras drogas. 5 Agentes físicos e riscos à saúde. 6 
Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo noções de toxicologia. 7 Agentes biológicos e 
riscos à saúde. 8 Ergonomia e melhoria das condições de trabalho. 8.1 Conceitos e princípios 
da ergonomia. 8.2  Carga de trabalho. 8.3 Organização do trabalho. 8.4 Trabalho sob pressão 
temporal. 8.5 Novas tecnologias,  automação e riscos à saúde. 9 Trabalho noturno e em turnos: 
riscos à saúde e noções de cronobiologia. 10  Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 
11 Funcionamento de um serviço de medicina e segurança  do trabalho em empresas. 11.1 
Composição,  funcionamento  e  atribuições  do  Serviço  Especializado  em  Engenharia  de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 11.2 Avaliação e controle dos riscos ligados
 ao ambiente de trabalho. 11.3 Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas 
em medicina  do trabalho.  12 Noções  de legislação relacionada à  saúde e à segurança do 
trabalho,  incluindo  legislação   acidentária  e  normas  internacionais  da  Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 13 Previdência social:  funcionamento, legislação e conduta 
médico-pericial.

27. MÉDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA: 10 (dez) questões
Conhecimento  Básico  de  Mastologia:  Anatomia  e  Embriologia  da  mama;  Histologia  e 
Fisiologia  da  mama;  anomalias  do  desenvolvimento  mamário;  fundamentos  de  Estatística 
aplicada;  interpretação  de  ensaios  clínicos.  Propedêutica:  anamnese  e  exame  físico; 
diagnóstico clínico das alterações mamárias; métodos diagnósticos  complementares; técnica e 
interpretação  de  mamografias;  imaginologia  mamária;  propedêutica  invasiva.  Lactação: 
Fisiologia  da  lactação;  patologia  da  lactação.  Patologias  benignas:  alterações  funcionais 
benignas da mama; histopatologia  das lesões benignas da mama; neoplasias benignas; doenças 
infecciosas da mama; dor mamária; necrose gordurosa da  mama; fluxos papilares; cirurgias 
das alterações benignas da mama; patologia mamária na infância e na adolescência;  patologia 
mamária no homem. Oncologia mamária: carcinogênese mamária; história natural do câncer 
de  mama;  biologia   celular  e  molecular  no câncer  de mama;  genética  e  câncer  de  mama; 
imunologia do câncer de mama; epidemiologia e  fatores de risco do câncer de mama; sinais e 
sintomas do câncer de mama; prevenção primária do câncer de mama;  detecção precoce do 
câncer de mama; lesões não palpáveis de mama; tumor filodes e sarcomas; carcinoma is situ da 
mama; estadiamento do câncer de mama; fatores prognósticos do câncer de mama; cirurgia do 
câncer  de mama;   linfonodo sentinela;  hormonioterapia  do câncer  de mama;  princípios  de 



quimioterapia; quimioterapia do câncer de  mama; carcinoma inflamatório; câncer de mama na 
gravidez e lactação; câncer oculto da mama; Doença de Paget;  citologia e histopatologia do 
câncer de mama; câncer de mama nas jovens e idosas; câncer de mama bilateral; princípios  de 
radioterapia; radioterapia no câncer de mama; recidivas locais pós-cirurgias; seguimento após 
câncer  de  mama.   Reabilitação  e  suporte:  linfedema  de  membro  superior:  prevenção  e 
tratamento;  fisioterapia  no  câncer  de  mama;   aspectos  psicossociais  do  câncer  de  mama; 
tratamento paliativo.  Cirurgia plástica das mamas: Reconstrução mamária.   Medicina legal: 
Bioética e Mastologia; Medicina Legal e Social aplicada.

28. MÉDICO ESPEC EM NEFROLOGIA/ TRANSPLANTE: 10 (dez) questões
1. Anatomia macro e microscópica do rim, 2. Embriologia e histologia renal,  3. Fisiologia 
renal, 4. Patologia renal, 5. Distúrbios do metabolismo da água e do sódio, 6. Anormalidades 
do  metabolismo  do  potássio,  7.  Distúrbios  do   metabolismo  mineral  (cálcio,  fósforo  e 
magnésio), 8. Distúrbios do metabolismo ácido-básico, 9. Técnicas de  investigação da função 
renal, 10. Métodos de imagem em nefrologia, 11. Hipertensão arterial, 12. Infecções urinárias, 
13.  Litíase  urinária,  14.  Doenças  túbulo-intersticiais  renais,  15.  Doenças  glomerulares 
primárias e secundárias, 16. Rim  nas doenças sistêmicas, 17. Insuficiência renal aguda, 18. 
Doença renal crônica,  19. Métodos de depuração na  insuficiência  renal,  20. Plasmaférese, 
hemoperfusão e outros métodos de depuração, 20. Transplante renal

29. MÉDICO ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA: 10 (dez) questões
1.Organização morfofuncional dos rins. 2.Glomérulos. Determinantes da filtração glomerular. 
Medidas  da  filtração  glomerular.  Medidas  do  fluxo  sanguíneo  renal.  Fração  de  filtração. 
Túbulos. Metabolismo do sódio e da água. Distúrbios do metabolismo do sódio e da água. 
2.Farmacologia  em Nefrologia  e  uso  clínico  dos  diuréticos.  57  Metabolismo  do  potássio. 
Distúrbios do metabolismo do potássio. Metabolismo do cálcio, fósforo e magnésio. Distúrbios 
do metabolismo do cálcio, fósforo e magnésio. Regulação do equilíbrio ácido-base. Distúrbios 
do  equilíbrio  ácido-base.  Acidoses.  Alcaloses.  3.Mecanismos  fisiopatológicos  da  agressão 
renal.  Insuficiência  renal  aguda.  Nefrotoxicidade.  Glomerulonefrite  difusa  aguda. 
Glomerulonefrite por lesão mínima. Glomerulosclerose segmentar e focal. Glomerulonefrite 
mesangial.  Glomerulonefrite  membranosa.  Glomerulonefrite  membranoproliferativa. 
Glomerulonefrite  crescêntica.  4.Síndrome  nefrótica  e  nefritica.  Nefrites  tubulointersticiais. 
Nefrites  hereditárias.  Nefropatia  diabética.  Nefrite  lúpica.  Nefropatia  por  HIV.  5.  Rim  e 
Hipertensão.  6.Doença  renovascular  e  Nefropatia  isquêmica.  Rim  e  paraproteinemias. 
Nefropatia  Obstrutiva.  7.Doença  renal  policística.  Doenças  císticas.  8.Rim  nas  doenças 
sistêmicas. 9.Rim nas Parasitoses. Doença renal crônica. Mecanismos de progressão da doença 
renal crônica. Manifestações clínicas e complicações da doença renal crônica. 10.Distúrbio do 
metabolismo  mineral  e  ósseo.  11.Alterações  renais  fisiológicas  da  gravidez.  Doença 
hipertensiva  específica  da  gravidez.  Infecções  do  Trato  Urinário;  nutrição  em nefropatias; 
síndrome  cardiorrenal.  Nefrogeriatria.  12.Método  de  depuração  extrarrenal,  hemodiálise 
intermitente, ambulatorial e contínua e suas complicações. Métodos de suporte renal artificial 
em  pacientes  criticamente  enfermos.  13.Nefrologia  intensiva.  14.Diálise  peritoneal  e  suas 
complicações. 15.Plasmaférese no tratamento de nefropatias. 16.Hemofiltração, Hemoperfusão 
nas  intoxicações.  17.Farmacologia  de  drogas  na  doença  renal.  18.Transplante  renal. 
19.Métodos  complementares  no  diagnóstico  das  nefropatias.  20.  Legislação  relacionada  à 
métodos dialíticos. 

30. MÉDICO ESPECIALISTA EM NEONATOLOGIA: 10 (dez) questões
1. Atendimento ao recém-nascido em sala de parto e reanimação neonatal. 2. Prematuridade. 3. 
Gestação múltipla. Manejo Hidroeletrolítico. 4. Nutrição enteral e parenteral. 5. Aleitamento 
materno.  6.  Controle  térmico.  7.  Hiperbilirrubinemia.  8.  Imunização.  9.  Manejo do recém-
nascido  pequeno  e  grande  para  idade  gestacional.  10.  Infecções  congênitas.  11.  Infecções 
bacterianas/virais/fúngicas.  12.  Choque séptico.  13.  Enterocolite  necrosante.  14.  Distúrbios 
respiratórios  do  recém-nascido.  15.  Assistência  ventilatória  invasiva  e  não  invasiva.  15. 



Apneia, Displasia bronco pulmonar. 16. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas. 17. 
Arritmias  cardíacas.  Anemia.  18.  Policitemia.  19.  Coagulopatias.  20.  Utilização  de 
hemoderivados.  21.  Patologias  do  trato  gastrointestinal.  22.  Convulsões  neonatais.  23. 
Hemorragia intracraniana. 24. Asfixia perinatal. Defeitos do tubo neural. 25. Patologias renais 
e  do  trato  urinário.  26.  Distúrbios  metabólicos  e  endocrinológicos.  27.  Erros  inatos  do 
metabolismo.  28.  Emergências  cirúrgicas.  Retinopatia  da  prematuridade.  29.  Distúrbios 
auditivos e visuais. Procedimentos em UTI neonatal. 30. Distúrbios ortopédicos. 31. Manejo 
do  filho  de  mãe  diabética,  hipertensa  grave,  usuária  de  drogas  ilícitas,  com distúrbio  da 
tireoide,  com patologia  autoimune.  32.  Síndromes  genéticas.  33.  Transporte  neonatal.  34. 
Prevenção e tratamento da dor no recém-nascido. 35. Atenção humanizada ao recém-nascido 
de baixo peso. Método canguru.

31. MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA: 10 (dez) questões
1.  Bases  anatômicas  e  fisiológicas  em  neurocirurgia.  2.  Métodos  diagnósticos  em 
neurocirurgia.  3.  Princípios  gerais  das  técnicas  neurocirúrgicas.  4.  Cuidados  pré  e  pós-
operatórios em neurocirurgia. 5. TCE: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação. 6. 
TRM:  fisiopatologia,  diagnóstico,  tratamento  e  reabilitação.  7.  Hipertensão  intracraniana: 
fisiopatologia,  quadro  clínico,  diagnóstico  e  tratamento.  8.  Tumores  intracranianos: 
classificação e aspectos da biologia molecular. 9. Tumores ósseos e orbitários. 10. Tumores 
intracranianos supratentoriais. 11. Tumores intracranianos infratentoriais. 12. Tumores selares 
e  parasselares.  13.  Tumores  raquimedulares.  14.  Hidrocefalia  da infância  e  do adulto.  15. 
Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 
16. Aneurismas e malformações vasculares no SNC. 17. Malformações congênitas do SNC. 
18. Discopatias e espondilopatias. 19. Infecções e infestações do SNC. 20. Lesões traumáticas 
e compressivas dos nervos periféricos. 21. Neoplasias do sistema nervoso periférico. 

32 .MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA: 10 (dez) questões
1. O exame neurológico. 2.Bases anatômicas funcionais da neurologia. 3. Doenças infecciosas 
do  sistema  nervoso.  4.  Doenças  cerebrovasculares.  5.Epilepsias.  6.  Demências  e  outros 
transtornos da cognição. 7. Doenças desmielinizantes do sistema nervoso. 8. Neoplasias do 
sistema  nervoso.  9.  Traumatismo  cranioencefálico.  10.  Traumatismo  raquimedular.  11. 
Mielopatias.  12.  Neuropatias  periféricas.  13.  Doenças  neuromusculares.  14.  Epilepsias.  15. 
Cefaleias  e  dores craniofaciais.  16.  Síndromes dolorosas.  17.  Doenças  extrapiramidais.  18. 
Vertigens. 19. Transtornos do sono. 20. Coma e transtornos da consciência. 21. Hidrocefalia. 
22.  Neurologia  do  envelhecimento.  23.  Envelhecimento  normal  e  patológico  do  sistema 
nervoso.  24.  Manejo  do paciente  neurológico  na terapia  intensiva  (neurointensivismo).  25. 
Doenças tóxicas e metabólicas do sistema nervoso. 26. Doenças genéticas do sistema nervoso. 
27. Reabilitação em neurologia.

33. MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRA: 10 (dez) questões
1.  Crescimento  e desenvolvimento  da criança  e  do adolescente.  2.  Pediatria  preventiva.  3. 
Imunizações.  4.  Maustratos,  negligência  e  direito  legal  das  crianças  e  dos  adolescentes  5. 
Necessidades nutricionais. 6. Aleitamento materno. 7. Alimentação de lactentes e crianças. 8. 
Desnutrição.  9.  Equilíbrio  hidroeletrolítico  e  ácido-básico:  tratamento  da  desidratação.  10. 
Hipovitaminoses e hipervitaminoses. 11. Neonatologia: gestação de alto risco, assistência ao 
RN  na  sala  de  parto,  distúrbios  metabólicos,  distúrbios  respiratórios,  doença  hemolítica, 
hiperbilirrubinemia  indireta  e  colestase,  infecções  congênitas,  malformações  congênitas  e 
prematuridade. 12. Erros inatos do metabolismo. 13.Imunodeficiências primárias e Síndrome 
da  imunodeficiência  adquirida.  14.  Doenças  alérgicas:  alergia  alimentar,  asma,  dermatite 
atópica, rinite, urticária e angioedema. 15. Doenças infecciosas: caxumba, coqueluche, tétano, 
difteria,  citomegalovirose,  toxoplasmose,  dengue,  doenças  exantemáticas,  infecções 
estafilocócicas e estreptocócicas,  leishmaniose tegumentar  e visceral,  herpes, mononucleose 
infecciosa, sepses, meningoencefalites, osteoartrites, tuberculose, helmintíases e protozooses, 
febre  amarela,  resfriado  e  gripe  16.  Controle  e  profilaxia  das  infecções  hospitalares.  17. 



Doenças do sistema nervoso: convulsões, enxaqueca, epilepsia, tumor cerebral e autismo. 18. 
Doenças do sistema respiratório:  infecções do trato respiratório superior e inferior, derrame 
pleural,  pneumotórax e fibrose cística.  19. Doenças do sistema cardiovascular:  cardiopatias 
congênitas,  endocardite bacteriana,  miocardite,  febre reumática e insuficiência cardíaca.  20. 
Doenças  do  sistema  digestório:  diarreias  agudas  e  crônicas,  síndrome  de  má  absorção, 
constipação intestinal, refluxo gastroesofágico e hepatites agudas e crônicas. 21. Doenças do 
sangue:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  hemoglobinopatias  e  púrpuras.  22.  Doenças 
neoplásicas: leucemias, linfomas, tumor de Wilms e neurobastoma. 23. Doenças do sistema 
urinário:  infecção  urinária,  glomerulonefrites  e  síndrome nefrótica.  4.  Doenças  do  sistema 
endócrino: diabetes mellitus, baixa estatura, hiperplasia congênita da suprarrenal, obesidade e 
hipotireoidismo  congênito.  25.  Doenças  do  sistema  osteoarticular:  luxação  congênita  do 
quadril, escoliose, cifose, osteogênese imperfeita e pé torto congênito. 26. Doenças da pele: 
eczemas,  infecções  bacterianas,  viróticas,  fúngicas  e  parasitárias  da  pele.  27.  Doenças 
reumáticas:  artrite  reumatoide  infantil,  lúpus eritematoso  sistêmico,  doença  de Kawasaki  e 
síndrome de  vasculites.  28.  Afecções  cirúrgicas:  estenose hipertrófica  do piloro,  obstrução 
intestinal, hérnia diafragmática e abdômen agudo. 29. Neuroanatomia. 30. Neurofisiologia. 31. 
Neurodesenvolvimento.  32.  Semiologia  neurológica.  33 Neuropatologia.  34.  Neuroquímica. 
35.  Neuroimunologia.  36,  Neurofarmacologia.  37.  Neuropediatria.  38  .Neurologia  geral  e 
neurologia pediátrica. 39. Neuropsicologia pediátrica. 40. Neurocirurgia. 41 Neuroradiologia. 
42 Neurogenética. 43 Neurologia neonatal. 44 Neuroftalmologia. 45. Neurotologia.

34. MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA: 10 (dez) questões
1. Abordagem do paciente com problemas oftalmológicos. 2. Perda aguda da visão. 3.Visão 
Embaçada.  4.  Dor  ocular.  5.  Diplopia.  6.  Olho  vermelho  e  edema  de  pálpebras. 
7.Lacrimejamento. 8. Refração e ótica oftálmica. 9. Vícios de refração, prescrição de óculos e 
lentes de contato. 10. Semiologia e propedêutica ocular. 11. Anatomia, histologia, embriologia, 
fisiologia  e  genética  ocular.  12.  Neuro-oftalmologia.  13.  Tumores  oculares.  14.  Doenças 
sistêmicas que acometam a visão. 15. Farmacologia. 16. Glaucoma. 17. Visão subnormal. 18. 
Estrabismo  e  oftalmopediatria.  19.  Epidemiologia  e  oftalmologia  sanitária.  20.  Patologia, 
diagnóstico  e  tratamento  das  doenças  de:  aparelho  lacrimal,  conjuntiva,  córnea  e  esclera, 
cristalino, órbita, pálpebras, retina, vítreo e úvea.

35. MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA: 10 (dez) 
questões
1.  Anatomia  do  sistema  músculo  esquelético  e  articular.  2.  Exame  físico  e  semiologia 
ortopédica.  3.  Traumatologia  geral,  fraturas,  luxações  e  entorse.  Mecanismo  da  lesão, 
diagnóstico, classificação e tratamento. 4. Infecção do aparelho osteomioarticular. 5. Vias de 
acesso. 6. Lesões tumorais e pseudotumorais do adulto e da criança. 7. Lesões degenerativas 
das  articulações.  8.  Tratamento  dos  desvios  angulares  e  rotacionais.  9.  Radiologia 
convencional e avançada. 10. Patologias osteometabólicas. 11. Atendimento de urgência de 
ortopedia/traumatologia.12.  Politraumatizado:  princípios gerais do atendimento (ATLS).  13. 
Fraturas expostas. 14. Modalidades de fixação/osteossintese dos ossos longos.15. Fraturas dos 
metacarpianos e falanges. 16. Fraturas da extremidade distal do rádio. 17. Lesões traumáticas 
dos tendões flexores e extensores. 18.  Fraturas da extremidade distal do úmero. 19.  Fraturas 
supracondilianas  na  criança.  20.   Fraturas  da  clavícula  e  da  escapula.  21.   Fraturas  da 
extremidade proximal  do fêmur.  22.  Fraturas  ósseas (ossos longos,  costelas,  vértebras) em 
adultos e criança. • Fraturas da bacia. • Fraturas do tornozelo. 23. Luxações agudas do ombro. 
24. Lesões traumáticas dos nervos periféricos e do plexo braquial. 25.  Fraturas patológicas. 
26.  Falhas de consolidação dos ossos 27.  Código de Ética Médica

36. MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA: 10 (dez) questões
1. Orelhas: anatomia e histologia . Otites externas agudas e crônicas: semiologia, diagnóstico e 
tratamento.  Otites  médias  agudas  e  crônicas:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento. 
Labirintopatias: semiologia, diagnóstico e tratamento. Paralisia facial: semiologia, diagnóstico 



e tratamento. Tumores otológicos: semiologia, diagnóstico e tratamento. Exames audiológicos 
e  otoneurológicos.  2.  Nariz  e  seios  paranasais:  Anatomia  e  histologia.  Rinites  agudas  e 
crônicas: semiologia, diagnóstico e tratamento. Epistaxe: semiologia, diagnóstico e tratamento. 
Corpos estranhos nasais: semiologia, diagnóstico e tratamento. Tumores nasais e paranasais: 
semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  Sinusites  agudas  e  crônicas  e  suas  complicações: 
semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  3.  Faringe  e  amígdalas:  anatomia  e  histogia. 
Faringoamigdalites  agudas  e  crônicas:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  Tumores  da 
faringe:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  Apneia  do  sono:  semiologia,  diagnóstico  e 
tratamento.  Roncos:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  4.Sistema  laringotraqueal: 
Anatomia  e  histologia.  Laringites  agudas  e  crônicas:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento. 
Tumores  benignos  e  malignos  da  laringe:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  Paralisias 
laríngeas:  semiologia,  diagnóstico  e  tratamento.  Traqueostomia:  indicações  e  técnicas. 
5.Glândulas  salivares:  anatomia  e  histologia.  Sialoadenites  agudas  e  crônicas:  semiologia, 
diagnóstico e tratamento. Tumores benignos e malignos das glândulas salivares: semiologia, 
diagnóstico e tratamento. 6.Traumatismo em ORL: orelhas , nariz e seios paranasais.

37. MÉDICO ESPECIALISTA EM PATOLOGIA. 10 (dez) questões
1. Patologia Geral - introdução: o laudo histopatológico. Consulta intraoperatória (“biópsia de 
congelação”). Aspectos legais da patologia cirúrgica. Técnicas especiais em patologia: Imuno-
histoquímica.  2. Patologia dos sistemas - Pele: Tumores da epiderme. Tumores dos anexos 
cutâneos. Neoplasias melanocíticas. Tumores dérmicos. Cavidade oral e orofaringe: doenças 
inflamatórias  e  lesões  não  neoplásicas.  Neoplasias  epiteliais.  Proliferações  vasculares  da 
cavidade oral. 3.Laringe e traqueia: cistos e laringocele. Lesões inflamatórias, nódulo laríngeo 
e úlcera de contato. Tumores e lesões tumorais. 4.Pulmão e pleura: pleurite e lesões pleurais 
não neoplásicas. Mesotelioma maligno. Processos inflamatórios crônicos e granulomatosos do 
pulmão.  O  pulmão  na  SIDA.  Carcinoma  e  outros  tumores  primários  e  metastáticos 
pulmonares.  Mediastino:  cistos  tímicos.  Timoma.  5.Tireoide:  Tireoidites.  Hiperplasia  da 
tireoide. Tumores e lesões tumorais tireoideanas. 6.Trato gastrintestinal: Esofagites. Esôfago 
de Barrett, displasia e carcinoma “in situ” em esôfago de Barrett. Tumores do esôfago. Gastrite 
crônica  e  outros  tipos  de  gastrite.  Tumores  gástricos.  Doença  celíaca.  Doença  de  Crohn. 
Doenças inflamatórias do intestino delgado relacionadas ao HIV. Tumores do apêndice cecal. 
Colite ulcerativa e outros tipos de colite. Tumores do intestino grosso. 7.Glândulas salivares: 
sialadenites  e  cistos  das  glândulas  salivares.  Tumores  de  glândulas  salivares.  8.Fígado: 
hepatites  virais.  Cirrose.  Injúria  hepática  tóxica  e  por  medicamentos.  Esteatose  e 
esteatohepatite. Patologia hepática relacionada ao transplante. Tumores hepáticos. 9.Pâncreas: 
Tumores  pancreáticos.  Glândula  adrenal:  Lesões  do  córtex  e  da  medula  adrenal.  10.Trato 
urinário:  Doenças  císticas  do  rim.  Tumores  renais  na  faixa  pediátrica.  Tumores  e  lesões 
tumorais  renais  do  adulto.  11.Cistites,  diverticulose  e  condições  metaplásicas  da  bexiga. 
Tumores e lesões tumorais da bexiga. 12.Sistema reprodutor masculino: hiperplasia prostática. 
Prostatite.  Carcinoma  prostático.  13.Atrofia  testicular.  Tumores  testiculares.  14.Sistema 
reprodutor  feminino:  as  chamadas  “distrofias  vulvares  crônicas”.  O HPV e o trato  genital 
feminino.  Lesões  intraepiteliais  escamosas.  Neoplasias  malignas  da  vulva.  Neoplasia 
intraepitelial cervical (NIC). Neoplasias malignas do colo uterino. Interpretação de biópsias de 
endométrio não neoplásico. Adenomiose e endometriose. Tumores do corpo uterino. Tumores 
do ovário.  Doença trofoblástica gestacional.  15.Patologia mamária:  doenças inflamatórias  e 
não neoplásicas. Doenças mamárias proliferativas benignas. Neoplasias malignas primárias e 
metastáticas da mama em mulheres e homens. Linfonodos: Padrões de hiperplasia. Doenças 
inflamatórias,  hiperplásicas  e  infecciosas.  Linfoma.  Inclusões  linfonodais.  16.Sistema 
osteoarticular:  doenças  ósseas  metabólicas.  Osteomielite.  Necrose  óssea.  Doença  de  Paget. 
Tumores e lesões tumorais ósseas. Doenças não neoplásicas das articulações. Tumores e lesões 
tumorais articulares. Patologia de partes moles: Tumores e lesões tumorais de partes moles. 
17.Sistema nervoso central: Desordens cerebrovasculares e inflamatórias. Doenças infecciosas. 
Tumores  primários  do  sistema  nervoso  central.  Hipófise:  tumores  hipofisários.  Olho: 
retinoblastoma.



38. MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRA. 10 (dez) questões
1.  Crescimento  e desenvolvimento  da criança  e  do adolescente.  2.  Pediatria  preventiva.  3. 
Imunizações.  4.  Maustratos,  negligência  e  direito  legal  das  crianças  e  dos  adolescentes  5. 
Necessidades nutricionais. 6. Aleitamento materno. 7. Alimentação de lactentes e crianças. 8. 
Desnutrição.  9.  Equilíbrio  hidroeletrolítico  e  ácido-básico:  tratamento  da  desidratação.  10. 
Hipovitaminoses e hipervitaminoses. 11. Neonatologia: gestação de alto risco, assistência ao 
RN  na  sala  de  parto,  distúrbios  metabólicos,  distúrbios  respiratórios,  doença  hemolítica, 
hiperbilirrubinemia  indireta  e  colestase,  infecções  congênitas,  malformações  congênitas  e 
prematuridade. 12. Erros inatos do metabolismo. 13.Imunodeficiências primárias e Síndrome 
da  imunodeficiência  adquirida.  14.  Doenças  alérgicas:  alergia  alimentar,  asma,  dermatite 
atópica, rinite, urticária e angioedema. 15. Doenças infecciosas: caxumba, coqueluche, tétano, 
difteria,  citomegalovirose,  toxoplasmose,  dengue,  doenças  exantemáticas,  infecções 
estafilocócicas e estreptocócicas,  leishmaniose tegumentar  e visceral,  herpes, mononucleose 
infecciosa, sepses, meningoencefalites, osteoartrites, tuberculose, helmintíases e protozooses, 
febre  amarela,  resfriado  e  gripe  16.  Controle  e  profilaxia  das  infecções  hospitalares.  17. 
Doenças do sistema nervoso: convulsões, enxaqueca, epilepsia, tumor cerebral e autismo. 18. 
Doenças do sistema respiratório:  infecções do trato respiratório superior e inferior, derrame 
pleural,  pneumotórax e fibrose cística.  19. Doenças do sistema cardiovascular:  cardiopatias 
congênitas,  endocardite bacteriana,  miocardite,  febre reumática e insuficiência cardíaca.  20. 
Doenças  do  sistema  digestório:  diarreias  agudas  e  crônicas,  síndrome  de  má  absorção, 
constipação intestinal, refluxo gastroesofágico e hepatites agudas e crônicas. 21. Doenças do 
sangue:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  hemoglobinopatias  e  púrpuras.  22.  Doenças 
neoplásicas: leucemias, linfomas, tumor de Wilms e neurobastoma. 23. Doenças do sistema 
urinário:  infecção  urinária,  glomerulonefrites  e  síndrome nefrótica.  4.  Doenças  do  sistema 
endócrino: diabetes mellitus, baixa estatura, hiperplasia congênita da suprarrenal, obesidade e 
hipotireoidismo  congênito.  25.  Doenças  do  sistema  osteoarticular:  luxação  congênita  do 
quadril, escoliose, cifose, osteogênese imperfeita e pé torto congênito. 26. Doenças da pele: 
eczemas,  infecções  bacterianas,  viróticas,  fúngicas  e  parasitárias  da  pele.  27.  Doenças 
reumáticas:  artrite  reumatoide  infantil,  lúpus eritematoso  sistêmico,  doença  de Kawasaki  e 
síndrome de  vasculites.  28.  Afecções  cirúrgicas:  estenose hipertrófica  do piloro,  obstrução 
intestinal, hérnia diafragmática e abdômen agudo. 29. Emergências: insuficiência respiratória 
aguda,  parada  cardiorrespiratória,  choque,  coma,  hipertensão  arterial,  intoxicações  agudas, 
insuficiência renal aguda, traumatismo crânio encefálico.

39. MÉDICO ESPECIALISTA EM COLOPROCTOLOGIA: 10 (dez) questões
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 ano-retal. 4. Cicatrização das 
feridas. 4.1. Infecção em cirurgia. 4.2 Antibióticos. 5. Pré e Pós-operatório. 6 Equilíbrio hidro- 
eletrolítico e ácido- básico. 7 Complicações respiratórias, abdominais e vasculares. 8 Nutrição 
em  cirurgia.  8.1.  Alimentação  enteral  e  parenteral.  9.  Transtornos  hemorrágicos.  9.1 
Mecanismos  de hemostasia.  9.2.  Transfusão de sangue e  derivados.  10.  Técnica  geral  das 
laparotomias. 10.1. Incisões abdominais. 10.2. Cirurgia vídeo-laparoscópica. 11. Diagnóstico 
das doenças do cólon, reto e canal anal. 11.1. Exame abdominal e proctológico. Colonoscopia. 
11.2.  Exame  radiológico  simples  e  contrastado.  11.3.  Tomografia  computadorizada, 
ressonância magnética, ultrassonografia endo-retal, Pet-scan. 12 Doença hemorroidária. 12.1 
Etiopatogenia.  12.2 Quadro clínico  e  diagnóstico.  Terapêutica.  13.  Criptite  e  papilite.  13.1 
Abscesso anoretal.  13.2. Etiopatogenia e classificação dos abscessos. 13.3  Quadro clínico. 
Terapêutica.  14  Fissura  anal.  14.1.  Etiopatogenia.  14.2.  Quadro  clínico  e  diagnóstico 
diferencial.  14.3.  Terapêutica.  15 Fístula  anal.  15.1 Etiopatogenia.  15.2 Classificação.  15.3 
Quadro clínico. 15.4. Diagnóstico diferencial. 15.5 Terapêutica. 16. Hidroadenite supurativa. 
16.1 Etiopatogenia. 16.2. Quadro clínico. 16.3 Diagnóstico diferencial. 16.4. Terapêutica. 17 
Doença  pilonidal  sacro-coccígea.  17.1.  Etiopatogenia.  17.2.  Quadro  clínico  e  diagnóstico. 
diferencial.  17.3  Terapêutica.  18.  Prurido  anal.  18.1  Etiopatogenia.  18.2  Quadro  clínico  e 



diagnóstico.  Terapêutica.  19  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  19.1  Síndrome  da 
imunodeficiência  adquirida.  20.  Prolapso  e  procidência  de  reto.  20.1  Etiopatogenia.  20.2 
Quadro  clínico  e  diagnóstico  diferencial.  20.3.  Terapêutica.  21  Doenças  dermatológicas 
perianais. 22 Incontinência anal. 22.1 Etiopatogenia. 22.2 Quadro clínico e diagnóstico. 22.3 
Terapêutica. 23 Abdomen agudo em coloproctologia. 23.1 Aspectos gerais do diagnóstico e 
tratamento. 24. Obstrução intestinal. 24.1 Etiopatogenia e fisiopatologia. 24.2 Terapêutica. 25. 
Traumatismo abdominal. 25.1 Lesões do cólon, reto, canal anal e períneo. 25.2 Quadro clínico, 
diagnóstico diferencial.  25.3 Conduta terapêutica.  26 Princípios fundamentais  de oncologia. 
26.1 Bases da cirurgia oncológica. 26.2 Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia no câncer 
do cólon, reto, canal anal e margem anal. 27 Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. 
27.1 Tumores neuro endócrinos e estromais. 27.2. Quadro clínico. 27.3 Diagnóstico. Conduta 
terapêutica.  27.4  Prevenção  e  seguimento.  28  Megacólon  congênito  e  adquirido.  28.1 
Etiopatogenia  e  fisiopatologia.  28.2  Quadro  clínico  e  diagnóstico  diferencial.  28.3 
Complicações. 28.4 Conduta terapêutica. 29 Enterocolopatias parasitárias. 29.1 Helmintíases, 
protozooses.  29.2  Epidemiologia,  quadro  clínico  e  diagnóstico  diferencial.  29.3  Conduta 
terapêutica.  30 Doenças inespecíficas do cólon e do reto.  30.1 Etiopatogenia.  30.2 Quadro 
clínico  e  diagnóstico  diferencial.  30.3  Complicações  e  conduta  terapêutica.  31  Doenças 
específicas  do  cólon  e  do  reto.  31.1  Etiopatogenia.  31.2  Quadro  clínico  e  diagnóstico 
diferencial. 31.3 Complicações e conduta terapêutica. 32 Doença isquêmica do cólon e do reto. 
32.1 Fisiopatologia. 32.2 Quadro clínico e diagnóstico diferencial. 32.3 Conduta terapêutica. 
33  Doença  diverticular  dos  cólons.  33.1  Etiopatogenia.  33.2  Fisiopatologia.  33.3  Quadro 
clínico e diagnóstico diferencial.  33.4 Complicações.  33.5 Conduta terapêutica.  34 Ectasias 
vasculares  do  cólon.  34.1  Hemorragia  digestiva  baixa.  34.2  Diagnóstico  diferencial.  34.3 
Condutas terapêuticas. 35 Alteração do hábito intestinal. 35.1 Síndrome do intestino irritável. 
35.2 Aspectos clínicos e terapêuticos. 35.3 Dietas em colopatias. 36 Volvulo do cólon. 36.1 
Etiologia e patogenia. 36.2 Apresentação clínica e tratamento. 37 Complicações actínicas no 
intestino  delgado,  cólon  e  reto.  38  Fístula  Reto-vaginal.  38.1  Etiopatogenia,  classificação, 
terapêutica.  39  Tumores  retro-retais.  39.1  Classificação,  patologia,  apresentação  clínica, 
terapêutica. 40 Procedimentos ambulatoriais. 40.1 Preparação pré-operatória, manejo cirúrgico 
e  pós-operatório.  41  Videolaparoscopia  colo-retal.  41.1  Indicações,  equipamento,  cuidados 
pós-operatório, resultados, complicações e sua prevenção. 42 Síndrome da Ulcera solitária do 
reto. Etiopatogenia, diagnóstico e terapêutica. 43 Endometriose. 43.1 Diagnóstico e conduta 
terapêutica. 44 . Proctalgia Fugax. 44.1 Etiopatogenia, diagnóstico e terapêutica.

40. MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA: 10 (dez) questões
1.Infecções  pulmonares:  pneumonia,  tuberculose,  micoses  pulmonares.  Epidemiologia, 
apresentação clínica, agentes etiológicos, investigação diagnóstica, diagnósticos diferenciais, 
ratamento,  profilaxia.  2.Supurações  pulmonares:  abscesso  pulmonar,  bronquiectasia. 
Epidemiologia,  apresentação  clínica,  agentes  etiológicos,  investigação  diagnóstica, 
diagnósticos diferenciais, tratamento, profilaxia. 3.Doenças pulmonares obstrutivas crônicas. 
Epidemiologia,  apresentação  clínica,  investigação  diagnóstica,  diagnósticos  diferenciais, 
tratamento,  profilaxia.  4.Asma brônquica.  Epidemiologia,  apresentação clínica,  investigação 
diagnóstica, diagnósticos diferenciais, tratamento, profilaxia. 5.Tromboembolismo pulmonar. 
Epidemiologia,  apresentação  clínica,  investigação  diagnóstica,  diagnósticos  diferenciais, 
tratamento,  profilaxia.  6.Neoplasias  pulmonares.  Epidemiologia,  apresentação  clínica, 
investigação  diagnóstica,  diagnósticos  diferenciais,  orientações  para  tratamento,  profilaxia. 
7.Nódulo pulmonar solitário. Diagnósticos diferenciais, abordagem diagnóstica. 8.Síndrome de 
apneia  e  hipopneia  obstrutiva  do  sono.  Epidemiologia,  apresentação  clínica,  investigação 
diagnóstica, diagnósticos diferenciais, tratamento, profilaxia. 9.Tabagismo. Abordagem inicial, 
avaliação da dependência, abordagem medicamentosa e não medicamentosa. 10.Hipertensão 
pulmonar.  Etiologias,  apresentação  clínica,  investigação  diagnóstica,  classificação  e  63 
tratamento.  11.Afecções  da  pleura  e  do  mediastino.  12.Fibrose  cística.  Epidemiologia, 
apresentação clínica, investigação diagnóstica, diagnósticos diferenciais, tratamento, rofilaxia. 
13.Doença pulmonar parenquimatosa difusa: secundária a drogas, ocupacionais, colagenoses, 



intersticiais  idiopáticas,  granulomatosas.  Epidemiologia,  apresentação  clínica,  investigação 
diagnóstica,  diagnósticos  diferenciais,  tratamento,  profilaxia.  14  .Métodos  diagnósticos  em 
pneumologia:  prova  de  função  pulmonar  -  indicações,  achados  funcionais,  interpretação; 
broncoscopia diagnóstica e terapêutica - indicações, contraindicações, complicações. Métodos 
de  imagem:  tomografia  computadorizada  de  tórax  -  correlações  anatômicas,  achados 
tomográficos nas diferentes pneumopatias e doenças da pleura e do mediastino. 

41. MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA: 10 (dez) questões
1.O campo  da  saúde  mental:  história,  políticas,  práticas  e  saberes.  2.Psicopatologia  geral. 
3.Transtornos mentais orgânicos. 4.Transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. 
5.Esquizofrenia  e  outros  transtornos  psicóticos.  6.Transtornos  do  humor.  7.Transtornos 
neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. 8.Síndromes comportamentais associadas 
a  distúrbios  fisiológicos  e  a  fatores  físicos.  9.Transtornos  da  personalidade  e  do 
comportamento  em  adultos.  10.Retardo  mental.  11.Transtornos  do  desenvolvimento 
psicológico.  12.Transtornos  emocionais  e  de  comportamento  com início  habitualmente  na 
infância ou adolescência. 13.Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia, psicoterapia 
e atenção psicossocial. 14.Psicologia médica. 15.Psiquiatria forense e ética médica.

42. MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA: 10 (dez) questões
1.Física  das  radiações  e  formação  da  imagem  nos  diversos  métodos  de  Diagnóstico  por 
Imagem. 2.Proteção radiológica. 3.Radiologia do sistema musculoesquelético. 4.Radiologia do 
sistema nervoso. 5.Radiologia do sistema digestivo. 6.Radiologia do sistema genitourinário e 
retroperitôneo. 7.Radiologia do órax. 8.Radiologia da face e osso temporal. 9. na emergência. 
10.Ultrassonografia  em  Medicina  Interna.  11.Ultrassonografia  ginecológica  e  obstétrica. 
12.Ultrassonografia de estruturas superficiais : tireoide, mama, bolsa escrotal, com avaliação 
Doppler.  13.Dopplerfluxometria.  14.Tomografia  computadorizada  e  ressonância  magnética 
nos diversos sistemas orgânicos. 

43. MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA: 10 (dez) questões
1.  Introdução  ao  aparelho  locomotor  e  as  doenças  reumáticas.  2.  Definição,  classificação, 
consequências sociais e econômicas. 3. Anamnese e exame físico. 4. Exames complementares. 
5. Exames de imagens. 6. Síndromes dolorosas regionais. 7.Principais doenças reumáticas. 8. 
Osteoartrite. 9. Reumatismo de partes moles. 10. Doenças osteometabólicas. 11. Manifestações 
músculo  esqueléticas  de  doenças  não  reumáticas.  12.  Principais  doenças  reumáticas 
autoimunes. 13. Artrites induzidas por cristais. 14. Artrites nos adolescentes. 15. Tratamento 
do paciente reumático. 16. Situações especiais na abordagem do paciente reumático.  

44. MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA: 10 (dez) questões
1  Física  do  ultrassom.  2  Controles  e  instrumentação  dos  equipamentos.  3  Laudo 
ultrassonográfico. 4 Anatomia pélvica  comparada. 5 Monitorização do ciclo menstrual, cistos 
funcionais,  endometriose,  processos  inflamatórios pélvicos  e massas anexiais.  6 Anatomia 
fetal,  datação,  desenvolvimento  fetal  e  seus   desvios,  malformações,  gemelidade  e  perfil 
biofísico fetal.  7 Ultrassonografia transvaginal.  8 Anatomia  da mama. 9 Exame de mama: 
técnica,  avaliação  ecográfica  da  anatomia,  lesões  focais,  processos   inflamatórios  e 
neoplásicos, implantes, doppler-sonografia e correlação com imagens mamográficas.

45. MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA. 10 (dez) questões
1.  A  natureza  do  ultrassom:  princípios  básicos.  2.Técnicas  de  exame  e  equipamentos. 
3.Indicações  de  ultrassonografia.  4.Doppler.  5.Sistematização  do  Exame  Obstétrico. 
6.Desenvolvimento gestacional, embrionário e fetal do primeiro trimestre. 7.Ultrassonografia 
tridimensional  no  primeiro  trimestre  da  gestação.  8.Hemorragias  no  primeiro  trimestre  de 
gestação:abortamento.  9.Hemorragias  no  primeiro  trimestre  de  gestação:  prenhez  ectópica. 
10.Doença trofoblástica gestacional. 11.Placenta. 12.Avaliação ultrassonográfica do volume de 



líquido  amniótico.  13.Cordão  umbilical  e  membranas.  14.Avaliação  da  idade  gestacional. 
15.Avaliação  do  crescimento  fetal.  16.Ultrassonografia  genético-fetal  (morfológica). 
17.Anatomia  fetal:  exame  morfológico  fetal.  18.Rastreamento  ultrassonográfico  de 
malformações  fetais  e  anomalias  cromossômicas  no  primeiro  trimestre  da  gestação. 
19.Malformações  do  sistema  nervoso  central,  faciais  e  cervicais  fetais,  fetais  torácicas, 
cardíacas, do trato digestivo fetal e da parede abdominal. 20.Malformações do trato urinário 
fetal e do sistema musculo equelético. 21.Ultrassonografia tridimensional nas malformações 
fetais. 22.Síndromes cromossônicas. 23.Síndromes fetais . 24.Infecções congênitas. genética: 
principais doenças detectadas no pré-natal - orientações para ultrassonografistas e pais diante 
de  malformações  fetais  .  25.Intervenções  orientadas  pela  ultrassonografia:  biópsia  de 
vilosidades coriônicas, amniocentese e cordocentese. 26. Perfil biofísico do embrião. 27. Perfil 
biofísico  fetal.  28.Doppler  no  primeiro  trimestre  da  gravidez.  29.  Dopplervelocimetria  em 
obstetrícia.  30.  Dopplervelocimetria  na  gestante  hipertensa.  31.  Dopplervelocimetria  no 
crescimento intrauterino fetal restrito. 32.Doppler na avaliação da vitalidade fetal. 33.Doppler 
do fluxo venoso fetal. 34.Doppler no rastreamento de cromossomopatias no primeiro trimestre 
de  gravidez.  35.  Gestação  múltipla.  36.  Hidropisia  fetal.  37.Erros  e  falhas  no  exame  de 
ultrassonografia  obstétrica.  38.  Anatomia  ultrassonográfica  da  pelve.  39.Sistematização  do 
exame pélvico e dos laudos ultrassonográficos ginecológicos. 40.Ultrassonografia da pelve na 
criança.  41.  Malformações  uterinas.  42.Aspectos  ultrassonográficos  do  colo  uterino. 
43.Miométrio.  44.Ultrassonografia  e  Doppler  do  endométrio.  45.Monitorização 
ultrassonográfica  da  indução  da  ovulação.  46.Ovulação  e  disfunção  ovulatória. 
47.Endometriose. 48.Ultrassonografia na doença inflamatória pélvica. 49.Meios de contraste 
na  ultrassonografia  ginecológica.  50.  Agentes  ecorrealçadores  na  investigação 
ultrassonográfica com Doppler dos tumores ovarianos. 51.Tumores ovarianos. 52.Diagnóstico 
por  imagem  das  massas  ovarianas.  53.  Dopplervelocimetria  em  ginecologia.  54. 
Dopplervelocimetria  nos  tumores  ovarianos  benignos.  55.Doenças  abdominais  agudas  que 
podem mimetizar origens ginecológica e obstétrica. 56.Intervenções em ginecologia orientadas 
pela  ultrassonografia.  57.Ultrassonografia  mamária.  58.Ultrassom  Doppler  no  estudo  dos 
tumores  mamários.  59.Procedimentos  invasivos  em mama orientados  pela  ultrassonografia. 
60.Correlação  ultrassonográfica  e  mamográfica  nos  nódulos  mamários.  61.Incontinência 
urinária  de  esforço.  62.Ultrassonografia  tridimensional  em  ginecologia.  63.Erros  e  falhas 
usuais em ginecologia. 64.Evidências da utilidade da ultrassonografia na gestação. 65.Massas 
pélvicas  não  ginecológicas.  66.  Aspectos  éticos-legais  relacionados  com  exames 
ultrassonográficos em ginecologia.

46. MÉDICO – ESPECIALISTA EM UROLOGIA. 10 (dez) questões
1 Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e genital. 2 Traumatismo urogenital. 3 
Tumores renais. 4 Tumores de próstata. 5 Tumores de bexiga. 6 Tumores da suprarrenal. 7 
Tumores do uroepitálio alto. 8 Tumores de testículo. 9 Tumores de pênis. 10 Litíase urinária. 
11 Infecções urinárias. 12 Tuberculose urogenital. 13 Transplante renal. 14 Uropediatria. 15 
Infertilidade   masculina.  16 Disfunção erétil.  17  Urologia  feminina.  18 Uroneurologia.  19 
Endourologia e cirurgia  videolaparoscópica. 20 Doenças sexualmente transmissíveis.

47. MÉDICO/CLÍNICO GERAL: 10 (dez) questões
1  Cuidados  gerais  com  o  paciente  em  medicina  interna.  2  Doenças  cardiovasculares: 
hipertensão  arterial,  cardiopatia  isquêmica,  insuficiência  cardíaca,  miocardiopatias  e 
valvulopatias,  arritmias  cardíacas.  3  Doenças  pulmonares.  3.1  asma  brônquica  e  doença 
pulmonar  obstrutiva crônica. 3.2 Embolia pulmonar. 3.3 Pneumonias e abcessos pulmonares. 
3.4 Doença pulmonar  intersticial.  3.5 Hipertensão pulmonar. 4 Doenças gastrointestinais  e 
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e 
colecistite, pancreatite, hepatites virais e  hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 5 
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,  glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
litíase  renal.  6  Doenças  endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e  hipertireoidismo, 
tireoidite  e  nódulos  tireoidianos,  distúrbios  das  glândulas  supra-renais,   distúrbios  das 



glândulas   paratireoides.  7  Doenças  reumáticas:  artrite  reumatóide,  espondiloartropatias, 
colagenoses, gota. 8 Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9 Distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos.  10  Exames  complementares  invasivos  e  não-invasivos  de  uso  corriqueiro  na 
prática clínica diária. 11Emergências clínicas.

48. MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA: 10 (dez) questões
1  Alergia  e  imunologia  básica.  1.1  Mecanismos  imunes  (antígenos,  complexo  maior  de 
histocompatibilidade,  imunogenética,  imunoglobulinas,  receptores  de  célula  T,  interação 
ligante-receptor,  sistema cinina/complemento,  imunidade  inata).  1.2  Anatomia  e  elementos 
celulares  do  sistema  imune.  1.3  Imunimodulação:  estrutura  funcional  das  citocinas  e 
mecanismos  de  ação,   mediadores  inflamatórios,  imunomoduladores  (drogas,  anticorpos, 
moléculas  recombinantes).  1.4  Resposta   imune:  mediada  por  IGE,  IGA,  IGM, complexo 
imune,  por células  e  outras (Natural  Killer).  1.5 Imunidade de  mucosa (específica e não-
específica).  1.6 Imunologia  dos  transplantes.  1.7 Imunologia  tumoral.  1.8  Imunorregulação 
(tolerância, interação célula-célula, rede idiotípica apoptose). 2 Alergia e imunologia  clínica. 
2.1 Doenças alérgicas. 2.1.1 Trato respiratório superior. 2.1.2 Rinite, sinusite, polipose nasal e 
otite  perosa bacteriana), desordens laríngeas. 2.1.3 Testes cutâneos, citometria nasal, raios X 
de  seios  da  face,   tomografia  computadorizada,  ressonância  magnética).  2.1.4  Doenças 
oculares  (conjuntivites  alérgicas).   2.1.5  Doenças  dermatológicas  (urticária,  angioderma, 
dermatite  atópica,  urticária  pigmentosa,  erupção   cutânea  por  drogas,  eritema  multiforme, 
eritema nodoso e  outras  desordens imunológicas).  2.1.6 Trato   respiratório  inferior  (asma, 
aspergilose  broncopulmonar  alérgica,  pneumonia  de  hipersensitividade,  doença   pulmonar 
obstrutiva  crônica,  fibrose  cística,  síndrome  do  cílio  imóvel,  sarcoidose).  2.1.7  Reações 
adversas a  alimentos (alergia alimentar,  intolerância alimentar,  sensibilidade secundária ao 
glúten, outras reações  adversas a alimentos). 2.1.8 Anafilaxia. 2.1.9 Alergia a picada de inseto. 
3 Imunodeficiências primárias e  adquiridas (HIV). 3.1 Desordens imunorregulatórias (lúpus 
eritematoso sistêmico, vasculites, transplante e  reação enxerto-hospedeiro, imunomodulação).

49. MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA: 10 (dez) questões
Código  de  Ética.  Assistência  pré-natal.  Diagnóstico  da  gravidez  e  do  trabalho  de  parto. 
Mecanismo de parto e assistência clínica no parto e puerpério. Tococirurgia. Intercorrências 
cirúrgicas  na gravidez.  Intercorrências  clínicas  na gravidez.  Diagnóstico  e  conduta na pré-
eclampsia e eclampsia. Gravidez de alto risco. Prematuridade. Infecções e viroses na gravidez. 
Câncer  e  gravidez.  Fisiologia  menstrual.  Leucorréias  em  geral.  Amenorréias.  Hemorragia 
disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis. Moléstias inflamatórias pélvicas. Neoplasia 
benignas. Patologias de mama. Urgências em ginecologia. Planejamento familiar. 

50. MÉDICO ESPECIALISTA EM  GINECOLOGIA/ PATOLOGIA: 10 (dez) questões
Histologia  do  trato  genital  inferior.  Citologia  oncológica.  Biologia  molecular.  Técnica  e 
classificação do exame colposcópico. Infecções genitais. Patologias benignas do trato genital 
inferior. Alterações não neoplásicas da vulva. DST. Lesões induzidas pelo HPV no trato genital 
inferior. Procedimentos terapêuticos nas lesões precursoras no trato genital inferior. Cirurgia de 
alta frequência. Câncer do trato genital inferior.

51. MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMATOPEDIATRIA: 10 (dez) questões
1.  Diagnóstico  e  tratamento  das  anemias.  2.  As  hemoglobinopatias.  3.  As  talassemias.  4. 
Diagnóstico  e  tratamento  das  coagulopatias  hereditárias  e  adquiridas.  5.  Coagulopatia  de 
consumo.  6.  Anemias  microangiopáticas:  diagnóstico  e  tratamento.  7.  Coleta,  testes  e 
processamento do sangue. 8. Imuno-hematologia eritrocitária: antígenos e anticorpos de células 
sanguíneas.  9.  Testes  de  compatibilidade  sanguínea.  10.  Fundamentos  de  genética  básica  e 
molecular.  11.  Doença  hemolítica  do  feto  e  do  recém-nascido.  12.  Teste  de  antiglobulina 
humana. 13. Pesquisa e identificação de anticorpos irregulares. 14. Aloantígenos plaquetários 
humanos.  15.  Sistemas de antígenos granulocitários.  16.  Uso e  obtenção de componentes  e 
derivados  do  sangue.  17.  Aféreses.  18.  Transfusão  em  cirurgia.  19.  Transfusão  em 



hemoglobinopatias. 20. Suporte transfusional em transplante de medula óssea. 21. Transfusão 
neonatal e em Pediatria. 22. Infecções transmitidas por transfusão. 23. Infecções emergentes de 
importância transfusional. 

52.  MÉDICO  ESPECIALISTA  EM   RADIOLOGIA/  INTERVECIONISTA:  10  (dez) 
questões 
1.  Avaliação  por  angiotomografia  computadorizada  e  angiorressonância  magnética  dos 
aneurismas  da  aorta  abdominal;  2. Avaliação  por  angiotomografia  computadorizada  e 
angiorressonância magnética da veia cava inferior e do sistema venoso dos membros inferiores; 
3. Diagnóstico por imagem das vasculites; 4. Diagnóstico por imagem das alterações vasculares 
dos  pacientes  portadores  de  tinnitus;  5. Diagnóstico  por  imagem  da  doença  carotídea;  6. 
Diagnóstico por imagem das alterações vasculares na isquemia mesentérica  7. Avaliação por 
angiotomografia  computadorizada  e  angiorressonância  magnética  das  doenças  arteriais  dos 
membros inferiores;  8. Avaliação por angiotomografia  computadorizada  e  angiorressonância 
magnética  dos  aneurismas  intracranianos;  9. Diagnóstico  por  imagem  das  malformações 
vasculares  encefálicas  10. Avaliação  por  angiorressonância  magnética  das  malformações 
venosas periféricas.

53. MÉDICO ESPECIALISTA EM UROGINECOLOGIA: 10 (dez) questões
Anatomia  Funcional  da  Pelve  e  do  Períneo  Feminino.  Nomenclatura  em  Uroginecologia. 
Fisiologia e Neurofisiologia da Micção. Fisiopatologia e Classificação da IU. IU em situações 
especiais:  Atletas,  Gravidez,  Puerpério,  Climatério,  Senilidade.  Prática:  Conscientização  da 
Contração do AP. Avaliação Fisioterapêutica nas Disfunções Miccionais Femininas. Técnicas 
Fisioterapêuticas em Uroginecologia: Cones Vaginais – Biofeedback. Prática: Cones Vaginais e 
Biofeedback.  Treinamento Funcional  do Assoalho Pélvico.  Eletroterapia em Uroginecologia. 
Algias Pélvicas Femininas. Ginástica Hipopressiva. Disfunções Sexuais Femininas - Teórico- 
pratico. Disfunções Coloproctológicas da Mulher e atuação Fisioterapêutica. Pratica: Avaliação 
funcional do assoalho pélvico e técnicas manuais.
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