
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº. 004/2007 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL N 004/2007 
 
ONDE SE LÊ: 
1.2.1 Cargos de Nível Superior 
INCLUIR 

CÓDIGO CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA MESAL VENCIMENTO 
1023 MÉDICO – Medicina de Família e 

Comunidade 
05 220 horas R$ 1.509,56 

 
1.11 Da escolaridade e exigências para a posse 
INCLUIR 

CÓDIGO CARGO ESCOLARIDADE 

1023 MÉDICO – Medicina de Família e 
Comunidade 

Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Residência 
Médica ou Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade. 

 
ONDE SE LÊ: 
1.2.2 Cargos de Nível Médio 

CODIGO CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO 
0813 Técnico de Radiologia 03 180 horas R$ 544,84 

 
LEIA-SE: 
1.2.2 Cargos de Nível Médio 

CODIGO CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO 
0813 Técnico de Radiologia 03 24 horas semanais R$ 544,84 

 
ONDE SE LÊ: 
2.2.4 Possuir a escolaridade exigida na forma deste Edital, conforme item 1.3; 
LEIA-SE: 
2.2.4 Possuir a escolaridade exigida na forma deste Edital, conforme item 1.11; 
 
ONDE SE LÊ: 
2.2.7 Ao inscrever�se no concurso o candidato declara expressamente possuir o nível de escolaridade nele exigido, bem como satisfazer 
as condições de inscrição descritas no item 1.3. 
LEIA-SE: 
2.2.7 Ao inscrever�se no concurso o candidato declara expressamente possuir o nível de escolaridade nele exigido, bem como satisfazer 
as condições de inscrição descritas no item 1.11. 
 
ONDE SE LÊ: 
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre as 10h00min do dia 21 de novembro de 2007 até as 18h00min do dia 2 de janeiro de 
2008, no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br. 
2.3.2. Para realizar a inscrição, via Internet, o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 

a) acessar o endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, no período entre as 10h00min do dia 21 de novembro de 2007 até 
as 18h00min do dia 2 de janeiro de 2008, preencher integralmente o formulário-requerimento de inscrição e enviar  via 
Internet; 

b) observar as instruções constantes do Edital e no Manual do Candidato disponível no endereço eletrônico: 
http://pmf.fepese.ufsc.br; 

c) conferir se todos os dados informados estão corretos, em especial os dados do documento de identificação, nome, endereço 
etc... 

d) imprimir o Comprovante do Requerimento de Inscrição; 
e) imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição; 
f) utilizar, exclusivamente o boleto bancário gerado pelo sistema, com código de barras específico e providenciar o pagamento em 

qualquer agência bancária, posto de auto-atendimento ou “home banking”, de preferência  do Banco do Brasil, até o dia do dia 
2 de janeiro de 2008.  

 
LEIA-SE: 



2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre as 10h00min do dia 21 de novembro de 2007 até as 18h00min do dia 15 de janeiro 
de 2008, no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br. 
2.3.2. Para realizar a inscrição, via Internet, o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 

a) acessar o endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, no período entre as 10h00min do dia 21 de novembro de 2007 até 
as 18h00min do dia 15 de janeiro de 2008, preencher integralmente o formulário-requerimento de inscrição e enviar  via 
Internet; 

b) observar as instruções constantes do Edital e no Manual do Candidato disponível no endereço eletrônico: 
http://pmf.fepese.ufsc.br; 

c) conferir se todos os dados informados estão corretos, em especial os dados do documento de identificação, nome, endereço 
etc... 

d) imprimir o Comprovante do Requerimento de Inscrição; 
e) imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição; 
f) utilizar, exclusivamente o boleto bancário gerado pelo sistema, com código de barras específico e providenciar o pagamento em 

qualquer agência bancária, posto de auto-atendimento ou “home banking”, de preferência  do Banco do Brasil, até o dia do dia 
15 de janeiro de 2008.  

 
ONDE SE LÊ: 
3.1.1. As vagas relacionadas na tabela abaixo estão incluídas no quadro total de vagas descritas mo subitem 1.3. 
 
LEIA-SE: 
3.1.1. As vagas relacionadas na tabela abaixo estão incluídas no quadro total de vagas descritas no subitem 1.2. 
 
ONDE SE LÊ: 
3.6. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, no período compreendido entre as 10h do dia 21 de novembro de 2007 às 16h do dia 2 de janeiro de 2008 
na FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis-SC, o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de 
Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I.  
 
LEIA-SE: 
3.6. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, no período compreendido entre as 10h do dia 21 de novembro de 2007 às 16h do dia 15 de janeiro de 2008 
na FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis-SC, o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de 
Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I. 
 
ONDE SE LÊ: 
3.6.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 07h:30min as 13horas, e nos dias 26, 
27 e 28 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 13horas as 19horas. 
3.6.2 O candidato também poderá remeter o Atestado para Cararcterização de Pessoa Portadora de Deficiência, pelos correios via 
SEDEX para: FEPESE - CONCURSO SAÚDE - PMF, CAIXA POSTAL 5067, CEP 88.040-900 - Trindade, Florianópolis – SC, até o dia 
do dia 2 de janeiro de 2008 respeitando o horário das agências dos correios. 
 
LEIA-SE: 
3.6.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007, não haverá atendimento externo na FEPESE. Nos dias 26 e 27 
dezembro de 2007 o horário de atendimento na FEPESE será das 13horas as 19horas e no dia 28 de dezembro de 2007 o horário de 
atendimento será das 7h30mim as 12horas. 
3.6.2 O candidato também poderá remeter o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, pelos correios via 
SEDEX para: FEPESE - CONCURSO - PMF, CAIXA POSTAL 5067, CEP 88.040-900 - Trindade, Florianópolis – SC, até o dia 15 de 
janeiro de 2008 respeitando o horário das agências dos correios. 
 
ONDE SE LÊ: 
5.1.3 A prova escrita para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto constará de: 

a) Questões de conhecimentos gerais: 15 (quinze) questões e; 
b) Questões de conhecimentos específicos: 25 (trinta e cinco) questões. 

 
LEIA-SE: 
5.1.3 A prova escrita para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto constará de: 

a) Questões de conhecimentos gerais: 15 (quinze) questões e; 
b) Questões de conhecimentos específicos: 25 (vinte e cinco) questões. 

ONDE SE LÊ: 



5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 2 de março de 2007 e terá duração total de 4 (quatro) horas com início às 
14 horas. 
5.2.1 O local da prova será divulgado no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, a partir do dia 11 de fevereiro de 2007. 

 
LEIA-SE: 
5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 16 de março de 2008 e terá duração total de 4 (quatro) horas com início 
às 14 horas. 
5.2.1 O local da prova será divulgado no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, a partir do dia 7 de março de 2008. 
 
ONDE SE LÊ: 
6.2 Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão entregar, pessoalmente ou por procurador com mandato específico para 
tal, fotocópias autenticadas, em uma única via, dos diplomas de cursos de Doutorado, Mestrado ou de Especialização (lato sensu), 
juntamente com uma cópia do Requerimento de Inscrição, no período compreendido entre o dia 21 de novembro de 2007 até às 18h 
do dia 02 de janeiro de 2008. Tais documentos devem ser entregues na FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira 
Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis–SC da 08h30min às 18h. 
6.2.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 07h:30min as 13horas, e nos dias 26, 
27 e 28 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 13horas as 19horas. 
 
LEIA-SE: 
6.2 Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão entregar, pessoalmente ou por procurador com mandato específico para 
tal, fotocópias autenticadas, em uma única via, dos diplomas de cursos de Doutorado, Mestrado ou de Especialização (lato sensu), 
juntamente com uma cópia do Requerimento de Inscrição, no período compreendido entre o dia 21 de novembro de 2007 até às 18h 
do dia 15 de janeiro de 2008. Tais documentos devem ser entregues na FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira 
Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis–SC da 08h30min às 18h. 
6.2.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007, não haverá atendimento externo na FEPESE. Nos dias 26 e 27 
dezembro de 2007 o horário de atendimento na FEPESE será das 13horas as 19horas e no dia 28 de dezembro de 2007 o horário de 
atendimento será das 7h30mim as 12horas. 
 
INCLUIR 
6.7. Nos cargos em que a escolaridade exigida é de especialização a mesma deverá ser comprovada no ato da posse. 
6.7.1. Nos casos a que se refere o item 6.7. o título que comprove a especialização exigida não será pontuado na Prova de Títulos. 
6.7.2. Nos casos a que se refere o item 6.7 será aceito, na Prova de títulos, comprovante de outro curso de pós-graduação além do 
exigido para o cargo a que se inscreveu. 

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. 
Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto 
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência 
oficial. 
 
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas 
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e compostos. 
Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e 
inequações: de 1º e 2º graus, problemas. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS. Santa Catarina: localização, área, população, economia, 
síntese histórica (ocupação territorial: povoamento inicial, povoamento, Povoamento Vicentista, Povoamento Açoriano, Conquista do 
Planalto e do Oeste; a Invasão Espanhola, a República Juliana, Guerra do Contestado), cultura e folclore. Florianópolis: localização, área, 
população, economia, síntese histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI, Revolução 
Federalista), cultura e folclore. 
 
LEIA-SE: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 



LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. 
Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto 
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência 
oficial. 
 
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas 
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e compostos. 
Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e 
inequações: de 1º e 2º graus, problemas. 
 
ESTUDOS SOCIAIS. Brasil: localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação territorial, 
processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, período republicano). Atualidades: questão ambiental, 
problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul.  
 
INCLUÍDO 
LEGISLAÇÃO.LEI COMPLEMENTAR CMF - N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de 
Florianópolis e suas alterações - Titulo II - Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V - capitulo I, Titulo VII - Capitulo I, II, III, IV, V e VI.  

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. 
Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral; Pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto 
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência 
oficial. 
 
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas 
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e compostos. 
Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e 
inequações: de 1º e 2º graus, problemas. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS. Santa Catarina: localização, área, população, economia, 
síntese histórica (ocupação territorial: povoamento inicial, povoamento, Povoamento Vicentista, Povoamento Açoriano, Conquista do 
Planalto e do Oeste; a Invasão Espanhola, a República Juliana, Guerra do Contestado), cultura e folclore. Florianópolis: localização, área, 
população, economia, síntese histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI, Revolução 
Federalista), cultura e folclore. 
 
LEIA-SE: 
ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. 
Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto 
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, correspondência 
oficial. 
 
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas 
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e compostos. 
Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas. Equações e 
inequações: de 1º e 2º graus, problemas. 
 
ESTUDOS SOCIAIS. Brasil: localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação territorial, 
processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, período republicano). Atualidades: questão ambiental, 
problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul.  
 
INCLUÍDO 



LEGISLAÇÃO.LEI COMPLEMENTAR CMF - N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de 
Florianópolis e suas alterações - Titulo II - Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V - capitulo I, Titulo VII - Capitulo I, II, III, IV, V e VI.  
 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Substantivo � Classificação � Flexão; Adjetivo � Classificação � Flexão; Classificação dos numerais; Pronomes; 
Verbo; Sintaxe � frase e termos da oração. 
 
MATEMÁTICA: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; Expressões numéricas com números naturais; 
Potenciação de números naturais; Divisibilidade: divisores e múltiplos de números naturais; Decomposição de um número natural em 
fatores primos; Máximo Divisor Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Os números e o sistema decimal de medidas; Números racionais: 
ordinários e decimais – operações. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS � Florianópolis: localização, área, população, economia, síntese 
histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI), cultura e folclore. 
 
LEIA-SE: 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Substantivo: Classificação; Flexão; Adjetivo; Classificação; Flexão; Classificação dos numerais; Pronomes; 
Verbo; Sintaxe; frase e termos da oração. 
 
MATEMÁTICA: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; Expressões numéricas com números naturais; 
Potenciação de números naturais; Divisibilidade: divisores e múltiplos de números naturais; Decomposição de um número natural em 
fatores primos; Máximo Divisor Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Os números e o sistema decimal de medidas; Números racionais: 
ordinários e decimais – operações. 
 
ESTUDOS SOCIAIS. Mundo atual: Continentes (quais são e localização), os maiores e mais populosos países, globalização, questão 
ambiental. O Mercosul: o que é. Brasil: localização, área, população e limites.  
 
INCLUÍDO 
LEI COMPLEMENTAR CMF - N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Florianópolis e suas 
alterações - Titulo II - Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V - capitulo I, Titulo VII - Capitulo I, II, III, IV, V e VI.  

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Substantivo � Classificação � Flexão; Adjetivo � Classificação � Flexão; Classificação dos numerais; Pronomes; 
Verbo; Sintaxe � frase e termos da oração. 
 
MATEMÁTICA: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; Expressões numéricas com números naturais; 
Potenciação de números naturais; Divisibilidade: divisores e múltiplos de números naturais; Decomposição de um número natural em 
fatores primos; Máximo Divisor Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Os números e o sistema decimal de medidas; Números racionais: 
ordinários e decimais – operações. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS � Florianópolis: localização, área, população, economia, síntese 
histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI), cultura e folclore. 
 
LEIA-SE: 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Substantivo � Classificação � Flexão; Adjetivo � Classificação � Flexão; Classificação dos numerais; Pronomes; 
Verbo; Sintaxe � frase e termos da oração. 
 



MATEMÁTICA: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; Expressões numéricas com números naturais; 
Potenciação de números naturais; Divisibilidade: divisores e múltiplos de números naturais; Decomposição de um número natural em 
fatores primos; Máximo Divisor Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Os números e o sistema decimal de medidas; Números racionais: 
ordinários e decimais-operações. 
 
ESTUDOS SOCIAIS. Mundo atual: Continentes (quais são e localização), os maiores e mais populosos países, globalização, questão 
ambiental. O Mercosul: o que é. Brasil: localização, área, população e limites.  
 
INCLUÍDO 
LEI COMPLEMENTAR CMF - N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Florianópolis e suas 
alterações - Titulo II - Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V - capitulo I, Titulo VII - Capitulo I, II, III, IV, V e VI.  

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
ASSISTENTE SOCIAL: Política Nacional de Assistência Social; SUAS: Sistema Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93 (Lei 
Orgânica da Assistência Social); Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e 
do Adolescente; Código de Ética Profissional do Assistente Social (Lei Federal nº. 8668/93); Programas Governamentais de Transferência 
de Renda. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde. 
 
LEIA-SE 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Política Nacional de Assistência Social; SUAS: Sistema Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93 (Lei 
Orgânica da Assistência Social); Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e 
do Adolescente; Código de Ética Profissional do Assistente Social (Lei Federal nº. 8668/93); Programas Governamentais de Transferência 
de Renda. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde–princípios e diretrizes, controle social. Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento.  
 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
ENFERMEIRO: Bioética; teorias de enfermagem; semiologia; procedimentos técnicos na assistência de enfermagem; práticas educativas 
do enfermeiro para a equipe e clientes; Controle da infecção hospitalar; Administração dos serviços de enfermagem: planejamento e 
organização na administração e na assistência de enfermagem – competências do enfermeiro. Estrutura e funcionamento dos serviços de 
enfermagem; administração de pessoal e de recursos materiais na enfermagem; manuais de normas, rotinas e procedimentos das ações 
de enfermagem; auditoria dos serviços e da assistência. Programas do Ministério da Saúde: atuação do enfermeiro nas ações dos 
programas de imunização, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, de DST e AIDS, de hanseníase, de pneumologia sanitária, de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus. Atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem às crianças, adolescentes, adultos e 
idosos: com intercorrências clínicas; portadores de doenças transmissíveis; com distúrbios mentais; em situação cirúrgica, no pré, trans e 
pós-operatório; em situações de emergências e urgências: clínicas, cirúrgicas traumato ortopédicas; com necessidades de terapia 
intensiva. Atuação do enfermeiro na assistência à mulher: no planejamento familiar e pré-natal na gestação, parto, puerpério, climatério 
fisiológico e patológico, nas afecções ginecológicas clínicas e cirúrgicas. Assistência integral à saúde do recém-nascido: nos cuidados 
imediatos e mediatos pós-parto, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas, e em situações de terapia intensiva. 
 
LEIA-SE 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
ENFERMEIRO: Atuação do Enfermeiro nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial; Ética e Código de Deontologia de Enfermagem, Lei do exercício profissional; 
Saúde da Criança e do Adolescente - Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente, 
Intervenções da Enfermagem na assistência à Criança nos aspectos preventivos e curativos: doenças preveníveis por imunização: 
vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV 
e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Sifilis; Cancro mole e duro, Vulvovaginites; Noções Básicas de: Vigilância epidemiológica 



e Vigilância Sanitária; Atenção a Saúde da Mulher: Gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e 
alto risco, pré-natal, puerpério (normal e patológico) e amamentação; Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso - Assistência à Saúde para 
melhor qualidade de vida: alimentação saudável, exercícios psicofísicos e controle emocional. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, 
Diabetes, noções de oncologia; Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem; Atenção a 
Saúde em paciente psiquiátrico: Assistência de Enfermagem e controle de medicamentos; Papel do enfermeiro no processo de educação 
em saúde: importância, métodos, atuação, resultados.  Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-
SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar;  
 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
MÉDICO: Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e 
legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Código da Ética Médica; Conhecimentos 
gerais sobre: prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; responsabilidade do 
médico. Indicadores de saúde pública; Portaria nº 1886 de 18 de dezembro de 1997, que aprova as normas e diretrizes do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família; Programa de Saúde da Família, noções de medicina comunitária, 
verminoses, noções de trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, 
territorialização, visitas médicas domiciliares, tuberculose e dermatologia. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 
Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e 
enfoque estratégico. 
LEIA-SE 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
MÉDICO: Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido, principais 
doenças infectos contagiosas da infância; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; 
Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças 
metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune; Doenças músculo 
esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças 
neurológicas; Doenças de pele-tumorais;Urgências e Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento 
Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança;Saúde Mental;Saúde do Idoso; Diabete e 
Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos; 
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento.Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 
8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; Código de Ética Profissional. 

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
INCLUIR 
MÉDICO – Medicina de Família e Comunidade – Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em 
Saúde, na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, 
do adulto e idoso. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar. Reconhecimento e abordagem às crises familiares, 
evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade. Promoção de ações de educação 
em saúde e ações em parceria com a Comunidade. Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares. Estudos de 
prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população. Principais patologias do recém nascido, principais 
doenças infectos contagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Assistência à gestação normal, identificando os 
diferentes tipos de risco. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal. Assistência ao parto e 
puerpério normais. Cuidados ao recém nascido normal e condução da puericultura. Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns 
na prática ambulatorial. Doenças cardiovasculares. Doenças respiratórias. Doenças renais. Doenças gastrintestinais. Doenças hepáticas, 
da vesícula e vias biliares. Doenças hematológicas. Doenças metabólicas. Doenças nutricionais. Doenças endócrinas. Doenças do 
sistema ósseo. Doenças do sistema imune. Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo. DST/AIDS – Medidas Preventivas e 
Diagnóstico Diferencial. Doenças parasitárias. Doenças neurológicas. Doenças de pele-Tumorais. Urgências e Emergências. 
Epidemiologia e Saúde. Medicina Ambulatorial. Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno. Saúde da Mulher. 



Saúde da Criança. Saúde Mental. Saúde do Idoso. Diabete e Hipertensão. Alcoolismo e Tabagismo. Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional 
e Ambiental. Acidentes por animais Peçonhentos. Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Reconhecimento 
e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes. Orientação pré e pós-operatória das intervenções cirúrgicas mais simples. 
Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90. Código de Ética Profissional. Gerenciamento de serviços de saúde. Orientação e implementação de 
atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 
 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
MÉDICO VETERINÁRIO - Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde 
(SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Epidemiologia Geral: cadeia  epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em 
populações, profilaxia geral e prevenção. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de saúde animal e 
saúde pública. Educação Sanitária. Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária, 
manipulação e armazenamento de produtos de origem animal. Clínica Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas com vistas de 
instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual. Zootecnia: técnicas de criação, manejo, alimentação e produção animal. 
 
LEIA-SE 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
MÉDICO VETERINÁRIO - Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em populações, profilaxia geral 
e prevenção. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de saúde animal e saúde pública. Educação 
Sanitária. Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária, manipulação e armazenamento de 
produtos de origem animal. Clínica Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e 
tratamento individual. Zootecnia: técnicas de criação, manejo, alimentação e produção animal. 

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
ODONTÓLOGO: Semiologia: anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação e nomenclatura das lesões bucais; 
lesões ulcerativas, vésicobolhosas, brancas e enegrecidas, alterações vasculares; semiologia das glândulas salivares e ossos maxilares, 
doenças infecciosas, crescimentos teciduais de origem traumática, tumores benignos e malignos. Oclusão e articulação 
temporomandibular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório; critérios para uma oclusão funcional normal; sinais, 
sintomas e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares. Dentística e materiais dentários: princípios no tratamento da 
cárie; materiais odontológicos para proteção do complexo dentina polpa; estrutura e propriedades do amálgama de prata e das resinas 
compostas; confecção e características dos preparos cavitários e das restaurações com amálgama de prata e resinas compostas. 
Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais; diagnóstico diferencial em periodontia; alterações crônicas: gengivite e 
periodontite; procedimentos básicos: operatória periodontal: raspagem, alisamento e polimento dentário; higienização bucal; manutenção 
e controle periódico. Radiologia: técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização radiográfica; radiografias panorâmicas; 
anatomia radiográfica dentomaxilomandibular; princípios de interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das alterações e lesões do 
órgão dentário, do periápice e do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária; patologia 
pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e periapical; planejamento do tratamento endodôntico; tratamento 
endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia interna e abertura coronária; preparo do canal radicular; substâncias 
químicas auxiliares; medicação intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia local em odontologia: técnicas de anestesia 
odontológica; tipos, efeitos e indicações dos anestésicos locais utilizados em odontologia; acidentes e complicações da anestesia local. 
Cirurgia: princípios de exodontia não complicada e complicada; normas de conduta em dentes impactados; controle pós-operatório do 
paciente; prevenção e tratamento das complicações das exodontias; princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas; 
equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral básica; noções sobre traumatologia. Biossegurança: a AIDS e aprática 
odontológica; risco de infecção pelo HIV: doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico; medidas de precaução 
padrão; condutas frente a acidentes profissionais; normas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva: utilização 
tópica e sistêmica do flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos, toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e 
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados no esmalte; tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras. 
Odontopediatria. 
 
LEIA-SE 
ENSINO SUPERIOR 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
ODONTÓLOGO: Semiologia: anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação e nomenclatura das lesões bucais; 
lesões ulcerativas, vésicobolhosas, brancas e enegrecidas, alterações vasculares; semiologia das glândulas salivares e ossos maxilares, 
doenças infecciosas, crescimentos teciduais de origem traumática, tumores benignos e malignos. Oclusão e articulação 
temporomandibular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório; critérios para uma oclusão funcional normal; sinais, 
sintomas e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares. Dentística e materiais dentários: princípios no tratamento da 
cárie; materiais odontológicos para proteção do complexo dentina polpa; estrutura e propriedades do amálgama de prata e das resinas 
compostas; confecção e características dos preparos cavitários e das restaurações com amálgama de prata e resinas compostas. 
Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais; diagnóstico diferencial em periodontia; alterações crônicas: gengivite e 
periodontite; procedimentos básicos: operatória periodontal: raspagem, alisamento e polimentodentário; higienização bucal; manutenção e 
controle periódico. Radiologia: técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização radiográfica; radiografias panorâmicas; 
anatomia radiográfica dentomaxilomandibular; princípios de interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das alterações e lesões do 
órgão dentário, do periápice e do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária; patologia 
pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e periapical; planejamento do tratamento endodôntico; tratamento 
endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia interna e abertura coronária; preparo do canal radicular; substâncias 
químicas auxiliares; medicação intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia local em odontologia: técnicas de anestesia 
odontológica; tipos, efeitos e indicações dos anestésicos locais utilizados em odontologia; acidentes e complicações da anestesia local. 
Cirurgia: princípios de exodontia não complicada e complicada; normas de conduta em dentes impactados; controle pós-operatório do 
paciente; prevenção e tratamento das complicações das exodontias; princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas; 
equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral básica; noções sobre traumatologia. Biossegurança: a AIDS e aprática 
odontológica; risco de infecção pelo HIV: doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico; medidas de precaução 
padrão; condutas frente a acidentes profissionais; normas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva: utilização 
tópica e sistêmica do flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos, toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e 
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados no esmalte; tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras. 
Odontopediatria. Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar. 

 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
TÉCNICO ENFERMAGEM: Vigilância Epidemiológica: Notificação Compulsória. Assistência de enfermagem à saúde da criança: Criança 
21, PCCN, SISVAN, ACD, Teste do Pezinho. Coleta dematerial do preventivo do câncer uterino. Precauções Universais. Lei do Exercício 
Profissional: lei 7.498 de 1996 e alteração do artigo 23 (lei 8967). Decreto nº. 94406/878. Código de ética de Enfermagem. Resolução 
COFEN nº. 195/97. Sistema Único de Saúde – SUS, Leis Federais 8.080 e 8.142. Higiene e segurança do trabalho. Fundamentos de 
Enfermagem: Sinais Vitais Curativo, Terapêutica Medicamentosa nas diferentes vias. Verificação das medidas antropométricas. 
Nebulização. Esquema Básico de Imunização MS. Assepsia e Antissepsia. Prevenção de doenças infecto-contagiosas e Visita Domiciliar. 
Métodos de desinfecção e esterilização. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros. 
LEIA-SE 
ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Principais responsabilidades da atenção básica: Ações de Saúde da Criança; Ações de Saúde da Mulher 
Estrutura mínima de unidade de saúde da família. Base das ações da equipe de saúde da família e equipe de saúde bucal: Planejamento 
das ações; Saúde, Promoção e Vigilância à saúde; Trabalho interdisciplinar em equipe; abordagem integral da família; Atribuições 
específicas da Estratégia de Saúde da Família - ESF; Noções gerais sobre o PACS e ESF; Imunização: conceito, importância, tipos, 
principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), 
conservação de vacinas e soros (cadeia de frio); Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, 
assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis; Assistência de enfermagem à mulher: na 
prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar; Assistência de enfermagem à criança: no 
controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas 
(pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, 
estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação para o desmame); 
Assistência de enfermagem ao adulto: diabetes mellitus; Controle da Hipertensão; Controle da Diabete Mellitus; Controle da Tuberculose; 
Eliminação da Hanseníase; Procedimentos básicos de enfermagem: verificação de sinais vitais: pressão arterial, pulso, temperatura e 
respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); 
terminologia de enfermagem; Legislação em Enfermagem: Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática 
profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único 



de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar. 
 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL: Agravos à saúde bucal e processo de saúde doença. Anatomia dentária. Controle de infecção na 
prática odontológica. Educação em saúde bucal. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia. Materiais restauradores. 
Técnicas de restauração dentária. Urgências odontológicas. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente 
odontológico. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros 
 
LEIA-SE: 
ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL: Agravos à saúde bucal e processo de saúde doença. Anatomia dentária. Controle de infecção na 
prática odontológica. Educação em saúde bucal. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia. Materiais restauradores. 
Técnicas de restauração dentária. Urgências odontológicas. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente 
odontológico. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros, Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, 
Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
ANEXO II 
ONDE SE LÊ: 
ENSINO FUNDAMENTAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Noções sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. Anatomia das unidades 
dentárias. Funcionamento geral do consultório: organização de arquivos e fichários, atribuições e funções; noções básicas de manuseio 
de agendas para marcação de consultas e preenchimento de fichas. Materiais dentários; radiologia odontológica: técnicas de revelação; 
isolamento do campo operatório; instrumental odontológico; biossegurança; métodos de utilização do Flúor tópico; técnicas de 
higienização bucal; métodos para limitar a propagação de microorganismos, controle da infecção. Segurança no trabalho. Conhecimento 
geral de medidas de segurança e primeiros socorros. 
 
LEIA-SE: 
ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (35 QUESTÕES) 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Noções sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. Anatomia das unidades 
dentárias. Funcionamento geral do consultório: organização de arquivos e fichários, atribuições e funções; noções básicas de manuseio 
de agendas para marcação de consultas e preenchimento de fichas. Materiais dentários; radiologia odontológica: técnicas de revelação; 
isolamento do campo operatório; instrumental odontológico; biossegurança; métodos de utilização do Flúor tópico; técnicas de 
higienização bucal; métodos para limitar a propagação de microorganismos, controle da infecção. Segurança no trabalho. Conhecimento 
geral de medidas de segurança e primeiros socorros. Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-
SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
 
 
Florianópolis, 14 de dezembro de 2007. 
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