
APÊNDICE VI 

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

1) PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA OBJETIVA – ÁREAS
DE SAÚDE (exceto MEDICINA), APOIO À SAÚDE, TÉCNICA E DE ENGENHARIA

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 fonéticos: fonema e letra, sílaba, encontros
vocálicos  e  consonantais,  dígrafos;  valores  sintáticos;  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,
subordinação e coordenação; Pontuação; Norma culta: concordância (nominal e verbal), regência
(nominal e verbal) e colocação pronominal.

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.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

LÍNGUA PORTUGUESA

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha,
2013.
BECHARA,  Evanildo.  Gramática  escolar  da  língua  portuguesa  com  exercícios.  Rio  de
Janeiro: Lucerna, 2004.
___. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
___. A nova ortografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley.  Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprender a escrever, aprendendo a
pensar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 27.ed.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles.  Dicionário Houaiss da língua portuguesa.
Rio de Janeiro, Objetiva, 2009.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de
produção textual. São Paulo: Contexto, 2017, 2.ed.

OBSERVAÇÃO:
A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como orientação
para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.



ÁREA DE CONCENTRAÇÃO II - FORMAÇÃO MILITAR-NAVAL

DEFESA NACIONAL

POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA –  O Estado,  a  Segurança  e  a  Defesa;  O ambiente
internacional;  O ambiente regional e o entorno estratégico; O Brasil; Objetivos Nacionais de
Defesa; e Orientações.

ESTRATÉGIA  NACIONAL  DE  DEFESA  –  Formulação  Sistemática;  e  Medidas  de
implementação.

ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA MARINHA

FORÇAS ARMADAS (FFAA) – Missão constitucional; Hierarquia e disciplina; e Comandante
Supremo das Forças Armadas.

NORMAS  GERAIS  PARA  A ORGANIZAÇÃO,  O PREPARO E  O  EMPREGO DAS
FORÇAS ARMADAS – Disposições preliminares; Destinação e atribuições;
Assessoramento ao Comandante Supremo; Organização das Forças Armadas; Direção
Superior das Forças Armadas.

LEGISLAÇÃO MILITAR-NAVAL

ESTATUTO DOS MILITARES – Hierarquia Militar e disciplina; Cargos e Funções militares;
Valor e ética militar; Compromisso, comando e subordinação; Violação das obrigações e deveres
militares; Crimes militares; Contravenções ou transgressões disciplinares.

TRADIÇÕES NAVAIS

TRADIÇÕES DA MARINHA DO BRASIL  –  Introdução; Semelhanças entre as Marinhas;
Conhecendo  o  Navio:  Navios  e  Barcos,  o  Navio,  Características  do  Navio,  A  Flâmula  de
Comando, Posições Relativas a Bordo, Câmara, Camarotes e Afins, Praças e Cobertas, Praça
D’Armas, A Tolda  à Ré, Agulha e Bússola, Corda e Cabo; A Gente de Bordo: A Hierarquia
Naval e A Hierarquia da Marinha Mercante; A Organização de Bordo: Organização por Quartos
e Divisões de Serviço, O Pessoal de  Serviço, O Sino de Bordo, As Fainas, A Presidência das
Refeições a Bordo;  Cerimonial de Bordo: saudar o Pavilhão, Saudar o Comandante, Saudar o
Imediato, Saudação entre militares, Saudação com espada, O Cerimonial da Bandeira, Bandeira
a Meio-Pau, Saudação de Navios Mercantes e Resposta. A salva – saudação com canhões, Os
Postos de Continência, Vivas, Vivas de Apito, Cerimonial de Recepção e Despedida; Uniformes
e seus acessórios: Os Uniformes, Gorro de Fita, O Apito Marinheiro, Alamares, Condecorações e
Medalhas; Algumas Expressões  Corriqueiras:  “Safo”,  “Onça”,  “Safa Onça”,  “Pegar”,  “Rosca
Fina”, “Voga Larga” e “Voga Picada”.

RELAÇÕES HUMANAS E LIDERANÇA

DOUTRINA  DE  LIDERANÇA  DA  MARINHA  –  Chefia  e  Liderança;  Aspectos
Fundamentais da Liderança; Estilos de Liderança; Seleção de Estilos de Liderança; Fatores da
Liderança; Atributos de um Líder; Níveis de Liderança.

HISTÓRIA NAVAL

A HISTÓRIA DA NAVEGAÇÃO: Os navios de madeira: construindo embarcações e navios;
O  desenvolvimento  dos  navios  portugueses;  O  desenvolvimento  da  navegação  oceânica:  os
instrumentos e as cartas de marear; A vida a bordo dos navios veleiros.
A  EXPANSÃO  MARÍTIMA  EUROPEIA  E  O  DESCOBRIMENTO  DO  BRASIL:
Fundamentos da organização do Estado português e a expansão ultramarina: Lusitânia; Ordens



militares  e  religiosas;  O papel  da nobreza;  A importância  do mar na formação de Portugal;
Desenvolvimento  econômico  e  social;  A  descoberta  do  Brasil;  O  reconhecimento  da  costa
brasileira: A expedição de 1501/1502; A expedição de 1502/1503; A expedição de 1503/1504;
As expedições guarda-costas; A expedição colonizadora de Martim Afonso de Sousa.

INVASÕES  ESTRANGEIRAS AO BRASIL:  Invasões  francesas  no  Rio  de  Janeiro  e  no
Maranhão: Rio de Janeiro; Maranhão; Invasores na foz do Amazonas: Invasões holandesas na
Bahia  e  em  Pernambuco:  Holandeses  na  Bahia;  A  ocupação  do  Nordeste  brasileiro;  A
insurreição em Pernambuco; A derrota dos holandeses em Recife; Corsários franceses no Rio de
Janeiro no século XVIII; Guerras, tratados e limites no Sul do Brasil.

FORMAÇÃO DA MARINHA IMPERIAL BRASILEIRA: A vinda da Família Real; Política
externa de D. João e a  atuação da Marinha:  a  conquista  de Caiena  e a  ocupação da Banda
Oriental: A Banda Oriental; A Revolta Nativista de 1817 e a atuação da Marinha; Guerra de
independência; Elevação do Brasil a Reino Unido; O retorno de D. João VI para Portugal; A
Independência; A Formação de uma Esquadra Brasileira; Operações Navais; Confederação do
Equador.

A ATUAÇÃO DA MARINHA NOS CONFLITOS DA REGÊNCIA E DO INÍCIO DO
SEGUNDO  REINADO:  Conflitos  internos;  Cabanagem;  Guerra  dos  Farrapos;  Sabinada;
Balaiada; Revolta Praieira; Conflitos externos; Guerra Cisplatina; Guerra contra Oribe e Rosas.

A ATUAÇÃO DA MARINHA  NA GUERRA DA  TRÍPLICE ALIANÇA  CONTRA  O
GOVERNO DO PARAGUAI:  O bloqueio do Rio Paraná e a Batalha  Naval do Riachuelo;
Navios encouraçados e a invasão do Paraguai; Curuzu e Curupaiti; Caxias e Inhaúma; Passagem
de  Curupaiti;  Passagem  de  Humaitá;  O  recuo  das  forças  paraguaias;  O  avanço  aliado  e  a
Dezembrada; A ocupação de Assunção e a fase final da guerra.

A  MARINHA  NA  REPÚBLICA:  Primeira  Guerra  Mundial:  Antecedentes;  O  preparo  do
Brasil; A Divisão Naval em Operações de Guerra; O Período entre Guerras; A situação em 1940;
Segunda Guerra  mundial:  Antecedentes;  Início  das  hostilidades  e  ataques  aos  nossos  navios
mercantes; A Lei de Empréstimo e Arrendamento e modernizações de nossos meios e defesa
ativa da costa brasileira; Defesas Locais; Defesa Ativa; A Força Naval do Nordeste; E o que
ficou?

O EMPREGO PERMANENTE DO PODER NAVAL:  O Poder Naval na guerra e  na paz:
Classificação; A percepção do Poder Naval; O emprego permanente do Poder Naval.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

FORMAÇÃO MILITAR-NAVAL

DEFESA NACIONAL
BRASIL. Ministério da Defesa. PND. Política Nacional de Defesa. Brasília, 2012.
(texto na íntegra).
Disponível  para  download  em:  http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-
PND_Optimized.pdf
_______.  END.  Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, 2012. (Texto na íntegra) Disponível
para  download  em:  http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-
PND_Optimized.pdf

http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf
http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf


ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA MARINHA

BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Título  V.  Promulgada  em 5  de  outubro  de  1988.  Diário  Oficial  da  União.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
_______Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº
117, de 2 de setembro de 2004 e pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010.
Dispõe sobre as  normas gerais  para a organização,  o  preparo e o emprego das Forças
Armadas. Capítulos I e II. Brasília, 1999. Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm

LEGISLAÇÃO MILITAR-NAVAL

BRASIL.  Lei  nº  6.880,  de 9 dezembro de 1980 e suas  posteriores  alterações.  Estatuto dos
Militares.  Títulos  I  e  II.  Brasília,  1980.  Diário  Oficial  da  União.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm

TRADIÇÕES NAVAIS

Tradições da Marinha do Brasil. Disponível em:  https://www.marinha.mil.br/content/tradicoes-
navais.

RELAÇÕES HUMANAS E LIDERANÇA

BRASIL. Marinha do Brasil. Estado-Maior da Armada. EMA-137 – Doutrina de Liderança da
Marinha.  Capítulo  1,  rev.  1.  Brasília,  2013.  Disponível  para  Download  em:  https://
www.marinha.mil.br/com1dn/sites/www.marinha.mil.br.com1dn/files/upload/EMA
%20137%20CAP%C3%8DTULO%201%20REV.1_1.pdf.

HISTÓRIA NAVAL

BITTENCOURT, A. de S.; LOUREIRO, M. J. G.; RESTIER JÚNIOR, R. J. P.  Jerônimo de
Albuquerque e o Comando da Força Naval contra os Franceses no Maranhão. In. Revista
Navigator.  V.  7/N.13.  Rio  de  Janeiro,  jun/2011.  pp.  76-82.  Disponível  em:
http://www.revistanavigator.com.br/navig13/art/N13_art2.pdf .
BITTENCOURT, A. de S. Introdução à História Marítima Brasileira. Rio de Janeiro: Serviço
de  Documentação  da  Marinha,  2006.  Disponível  em:
http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000008/00000898.pdf.
VIDIGAL, A. A. F.  A Evolução tecnológica no setor naval na segunda metade do século
XIX  e  as  consequências  para  a  Marinha  do  Brasil.  In.  Revista  Marítima  Brasileira.  V.
120/N.10-12.  Rio  de  Janeiro,  out/dez  2000.  pp.  131-197.  Disponível  em:
http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000008/000008a0.pdf.

OBSERVAÇÃO:
A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000008/000008a0.pdf
http://www.marinha.mil.br/com1dn/sites/www.marinha.mil.br.com1dn/files/upload/EMA
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm


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

PROGRAMA  E  BIBLIOGRAFIA  SUGERIDA  PARA  A  PROVA  OBJETIVA  DO
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE OFICIAIS RM2 ÁREA DE 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 fonéticos: fonema e letra, sílaba, encontros
vocálicos  e  consonantais,  dígrafos;  valores  sintáticos;  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,
subordinação e coordenação; Pontuação; Norma culta: concordância (nominal e verbal), regência
(nominal e verbal) e colocação pronominal.

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.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

LÍNGUA PORTUGUESA
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha,
2013.
BECHARA,  Evanildo.  Gramática  escolar  da  língua  portuguesa  com  exercícios.  Rio  de
Janeiro: Lucerna, 2004.
___. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
___. A nova ortografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley.  Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprender a escrever, aprendendo a
pensar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 27.ed.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles.  Dicionário Houaiss da língua portuguesa.
Rio de Janeiro, Objetiva, 2009.
KOCH,  Ingedore  Villaça;  ELIAS,  Vanda  Maria.  Ler  e  escrever:  estratégias  de  produção
textual. São Paulo: Contexto, 2017, 2.ed.

OBSERVAÇÃO:
A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.



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 pulmonares, doenças do diafragma, da parede torácica, da pleura e
do  mediastino  e  insuficiência  respiratória;  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 malabsorção, 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 antiinflamatórios
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 no paciente 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.

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 pósmaturo;  doenças não infecciosas do recém-nascido, doenças
infecciosas do recémnascido 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  recémnascido;  Vasculites,
doenças  infecciosas  e  parasitárias,  Sistema  Osteomuscular,  doenças  ósseas  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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OBSERVAÇÃO:
A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.


