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CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 

MÉDICO – ÁREA: CLÍNICO GERAL – Nível E 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias 

e abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar. 

4. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, 

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 paratireóides. 

7. Doenças reumáticas: Artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 

8. Doenças infecciosas e antibioticoterapia. 

9. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 

10. Infecção pelo vírus HIV. 

11. Doenças autoimunes. 

12. Suporte nutricional. 

13. Choque. 

14. Anemias. 

15. Acidente vascular cerebral. 

16. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 

17. Ética e Bioética. 

18. Fundamentos de Medicina Ocupacional Emergências Clínicas. 

19. Doenças sexualmente transmissíveis: 

19.1 métodos contraceptivos. 

20. Perícia médica: 

20.1 Incapacidade total e parcial, incapacidade temporária e definitiva. 

20.2 Capacidade laborativa residual. 

20.3 Elaboração de parecer de acordo com a legislação vigente e resoluções do CFM. 

21. Documentos médicos: atestado, notificação, laudo e parecer. 

22. Código de Ética Médica. 

23. Psiquismo e suas doenças. 

23.1 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho (relação ao álcool e às drogas). 

24. Noções de Medicina do Trabalho. 

24.1 Doenças ocupacionais ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais, câncer de pele, surdez, 

hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho ósteoarticular, doenças infecciosas, doenças 

cardiocirculatórias, hematopatias, entre outras). 

24.2 Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 

24.3 Noções de LER/DORT. 

24.4 Fatores estressantes em ambiente de trabalho. 

24.5 Ergonomia e melhoria das condições de trabalho. 

 

 


