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PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA OBJETIVA 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO 
UNIFICADO DE OFICIAIS RM2

PROGRAMA E  BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA OBJETIVA -  ÁREA DE  SAÚDE  -
MEDICINA

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO I – LÍNGUA PORTUGUESA

GRAMÁTICA - Sistema ortográfico em vigor: emprego das letras e do hífen, acentuação gráfica e
uso do sinal indicador de crase; Aspectos morfológicos: estrutura e formação de palavras, classes de
palavras, flexão (nominal e verbal); Organização sintática da frase e do período: frase, oração e
período,  estrutura  da  frase;  ordem direta  e  inversa;  Processos  de  subordinação  e  coordenação:
valores  sintáticos  e  semânticos;  Concordância:  nominal  e  verbal;  Regência:  nominal  e  verbal;
Colocação pronominal; Pontuação.
COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO - Leitura e análise de textos verbais e não
verbais:  os  propósitos  do  autor  e  suas  implicações  na  organização  do  texto,  compreensão  de
informações implícitas e explícitas, linguagens denotativa e conotativa, elementos ficcionais e não
ficcionais; Texto e contexto: ambiguidade e polissemia; Relações lexicais: sinonímia, antonímia,
homonímia, hiperonímia, hiponímia e paronímia; Figuras de linguagem; Tipos e gêneros textuais;
Tipos de discurso; Reescritura de frases; Funções da linguagem; Textualidade: coesão, coerência,
intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade; Adequação
vocabular e variação linguística:  norma culta e variedades regionais e sociais, registro formal e
informal.
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO II – CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

CLÍNICA MÉDICA - Doenças cardiovasculares: abordagem do paciente cardiológico, insuficiência
cardíaca, arritmias, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, cor pulmonale, cardiopatia congênita
em  adultos  e  síndromes  coronarianas  agudas;  Doenças  do  miocárdio,  doença  pericárdica,
valvulopatia  cardíaca  e  doenças  vasculares  periféricas;  Doenças  respiratórias:  abordagem  do
paciente  com  doença  respiratória,  bronquite  crônica  e  enfisema,  bronquiectasias,  doenças
pulmonares intersticiais, doenças pulmonares ocupacionais, lesões pulmonares físicas, químicas e
por  aspiração,  sarcoidose,  pneumonias,  abscesso  pulmonar,  embolia  pulmonar,  neoplasias
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pulmonares,  doenças  do  diafragma,  da  parede  torácica,  da  pleura  e  do  mediastino  e
insuficiênciarespiratória;  Doenças  endócrinas:  hormônios  natriuréticos,  distúrbios  da  hipófise,
distúrbios  da tireoide,  distúrbios  das suprarrenais,  diabete  melito,  hipoglicemia e  distúrbios  das
células das Ilhotas Pancreáticas, distúrbios poliglandulares e distúrbios dos ovários e testículos;
Doenças  gastrintestinais:  diagnóstico  por  imagem em gastroenterologia,  hemorragias  digestivas
altas  e  baixas,  endoscopia  digestiva,  doenças  do  esôfago,  doenças  gástricas,  úlcera  péptica,
distúrbios gastrintestinais funcionais, distúrbio da motilidade gastrintestinal, síndromes diarreicas,
síndromes de mal-absorção, doenças intestinais  inflamatórias,  distúrbios vasculares do intestino,
doenças do reto e do ânus, pancreatites, doenças do peritônio, neoplasias do esôfago, estômago,
intestinos,  pâncreas,  fígado,  vesícula  biliar  e  ductos  biliares,  hepatites,  doenças  infecciosas  do
fígado,  distúrbios  hereditários,  infiltrativos  e  metabólicos  envolvendo  o  fígado,  hepatopatia
alcoólica e cirrose, insuficiência hepática e encefalopatia, doenças da vesícula biliar e dos ductos
biliares; Doenças hematológicas: anemias, hemoglobinopatias, leucopenias e leucocitoses, doenças
mieloproliferativas,  síndrome  mielodisplásica,  distúrbios  plasmocitários,  leucemias,  linfomas,
distúrbios  hemorrágicos  e  distúrbios  trombóticos;  Doenças  renais  e  geniturinárias:  líquidos  e
eletrólitos,  insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  tratamento  da  insuficiência  renal  irreversível,
doenças glomerulares, doenças tubulointersticiais e nefropatias tóxicas, distúrbios tubulares renais
específicos,  nefropatia  diabética,  distúrbios  vasculares  do rim,  nefropatias  crônicas  hereditárias,
doenças císticas do rim, uropatia obstrutiva, nefrolitíase e tumores renais; Doenças neurológicas:
abordagem  do  paciente  neurológico,  o  exame  neurológico,  distúrbios  extrapiramidais,  doenças
degenerativas  do  sistema  nervoso,  doenças  vasculares  cerebrais,  doenças  desmielinizantes,
epilepsias, tumores cerebrais e da coluna vertebral, hipertensão intracraniana, distúrbios nutricionais
do Sistema Nervoso, doenças do Sistema Nervoso Periférico e doenças dos músculos; Doenças
infecciosas  e  parasitárias:  patogenia  da  febre,  terapia  antibacteriana,  infecções  nosocomiais,
infecções estreptocócicas, infecções estafilocócicas, meningites, osteomielite, coqueluche, difteria,
doenças causadas pelos clostrídios, doenças anaeróbicas, infecções entéricas, doenças causadas por
microbactérias,  doenças  sexualmente  transmitidas,  leptospirose,  riquetsioses,  zoonoses,  doenças
virais, doenças exantemáticas e caxumba, doenças do grupo dos herpes vírus, micoses sistêmicas,
HIV e a síndrome da imunodeficiência adquirida, protozoonoses, helmintíases, esquistossomose,
infestações  pelos  nematódios  e  filariose;  Doenças  musculoesqueléticas  e  do Tecido conjuntivo:
artrite  reumatoide,  espondiloartropatias,  artrite  infecciosa,  lúpus  eritematoso  sistêmico,
esclerodermia,  síndrome  de  sjögren,  síndromes  vasculíticas,  grupo  da  poliarterite  nodosa,
granulomatose  de  Wegener,  polimialgia  reumática  e  arterite  das  células  gigantes,  miopatias
inflamatórias idiopáticas, doenças amiloides, doença de Behçet, gota e metabolismo do ácido úrico,
artropatias  por  deposições  de  cristais,  policondrite  recidivante,  osteoartrite,  ombro  doloroso,
manifestações  articulares  nas  doenças  sistêmicas  e  o  uso  dos  anti-inflamatórios  não
hormonais,corticosteroides  e  imunossupressores  em  reumatologia;  Doenças  nutricionais  e
metabólicas: distúrbios do metabolismo dos carboidratos, distúrbios do metabolismo dos lipídios,
distúrbios  do  metabolismo ósseo  e  mineral,  desnutrição  proteico-calórica,  obesidade,  distúrbios
alimentares, nutrição enteral, nutrição parenteral e consequências das alterações dos micronutrientes
(hipovitaminoses);  Doenças  alérgicas:  complemento,  doenças  por  imunodeficiência  primária,
urticária e angioedema, rinite alérgica, asma, anafilaxia, alergias a picadas de insetos, doenças dos
imunocomplexos,  alergia  medicamentosa,  mastocitose  e  doenças  do  timo;  Envelhecimento  e
geriatria: biologia do envelhecimento, aspectos neuropsiquiátricos do envelhecimento, delirium e
outros problemas da função mental nopaciente idoso e problemas especiais do idoso (fármacos e
riscos, problemas intestinais e vesicais, quedas e fraturas, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e
escaras de decúbito); e Urgências clínicas:  abordagem do paciente em uma Unidade de Terapia
Intensiva,  monitoração  respiratória  no  tratamento  crítico,  insuficiência  respiratória,  abordagem
clínica do paciente politraumatizado, choques, comas, intoxicações agudas e envenenamentos por
picadas de animais peçonhentos, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico.
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CIRURGIA GERAL - Cuidados ao paciente cirúrgico, pré e pós-operatório; Complicações pós-
operatórias; Infecção, profilaxia e antibioticoterapia em cirurgia; Síndrome da resposta inflamatória
sistêmica, distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos e choque; Nutrição em cirurgia; Atendimento
inicial ao politraumatizado; Traumatismo cranioencefálico, torácico, abdominal, pelviperitoneal e
de extremidades; Princípios da videocirurgia; Princípios da cirurgia oncológica; Cirurgia Infantil;
Cirurgia Torácica; Cirurgia de Cabeça e Pescoço e cirurgia da Obesidade; Embriologia, Anatomia,
Fisiologia e Patologias cirúrgicas do esôfago, estômago, duodeno, intestinos e apêndice, reto e ânus,
fígado  e  vias  biliares,  pâncreas  e  peritônio,  suprarrenais,  rins  e  vias  urinárias,  tireoide  e
paratireoides,  glândulas  salivares;  Anatomia,  infecções  e  tumores  do retroperitônio;  Infecções  e
tumores de partes moles; e Hérnias da parede abdominal.
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - Ginecologia – embriologia; Anatomia e fisiologia do aparelho
genital  feminino;  Anamnese  em  Ginecologia  e  Obstetrícia;  Enfermidade  da  vulva  e  vagina;
Enfermidade  do  colo  uterino;  Câncer  do  colo  uterino:  prevenção,  diagnóstico  e  tratamento;
Rupturas  perineais  e  prolapso  genital;  Tumores  do  ovário  e  do  útero;  Patologia  da  mama;
Esterilidade  e  infertilidade;  Amenorreia  e  distúrbios  menstruais;  Ginecologia  do  climatério;
Ginecologia psicossomática; Doença inflamatória pélvica; Endometriose; e Doenças sexualmente
transmissíveis. Obstetrícia - gravidez (diagnóstico, fecundação, nidação, evolução, abortamento e
prenhez  ectópica,  prenhez  gemelar,  complicações  da  gravidez,  AIDS e  gestações,  pré-natal  de
gestações normais e de alto risco, isoimunização, profilaxia de isoimunização e trabalho de parto:
diagnóstico  e  assistência  à  parturiente,  parto  normal  e  toco-cirurgias,  semiologias  do  líquido
amniótico); e cardiotocografia basal e intraparto,  medicina fetal,  puerpério normal e patológico,
planejamento familiar e aspectos médico-legais em Obstetrícia.
PEDIATRIA - Aspectos gerais de assistência à criança: avaliação da criança normal e enferma;
Doenças  infecciosas  na  infância:  prevenção;  Doenças  bacterianas;  Doenças  virais  ou
presumivelmente virais;  Infecções  micóticas ou por protozoários;  Helmintíases;  Erros inatos  do
metabolismo,  crescimento  e  desenvolvimento;  Pediatria  Preventiva:  higiene,  imunizações  e
aconselhamento genético; Genética: princípios básicos; Neoplasmas e lesões neoplasmas símiles:
leucoses; Linfomas; Retinoblastomas; Neoplasma do Sistema Nervoso, rins e ossos; Sarcoma de
tecidos moles; Tumores benignos; Nutrição/ Distúrbios Nutricionais; Necessidades nutricionais na
infância;  Alimentação  do  lactente  normal;  Distúrbio  da  nutrição  na  criança:  desnutrição  e
obesidade;  Desidratação/distúrbios  hidroeletrolítico  ácido-básico;  e  Pediatria  Neonatal:  fetos  e
recém-nascidos  normais  e  patológicos,  avaliação  da  idade  gestacional,  feto  e  o  recém-nascido
(desenvolvimento  fetal  normal  e  patológico,  o  recém-nascido  a  termo,  normal  e  patológico,  o
recém-nascido  prematuro  e  o  pós-maturo;  doenças  não  infecciosas  do  recém-nascido,  doenças
infecciosas  do  recém-nascido  e  atendimento  do  pediatra  na  sala  de  parto).  -  Sistema Nervoso,
encefalites,  meningites,  Sistema  Endócrino,  Sistema  Urinário,  Sistema  Digestivo,  Sistema
Cardiovascular,  Sistema  Respiratório,  Sistema  Hematológico  e  imunidade,  alergia  e  doenças
inflamatórias,  infecções  cutâneas  e  lesões  cutâneas  transitórias  do  recém-nascido;  Vasculites,
doenças infecciosas e parasitárias, Sistema Osteomuscular, doençasósseas metabólicas, reanimação
cardiopulmonar,  choque,  queimaduras,  intoxicações  exógenas,  criança  politraumatizada,
traumatismo cranioencefálico, traumas do tórax e abdômen e emergências cirúrgicas; Acidentes na
infância e prevenção; Acidentes por animais peçonhentos; e Analgesia e sedação.
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