MUNICIPIO DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 1/2016
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: A linguagem e suas diferentes funções Linguagem verbal e não-verbal;
Funções da linguagem: referencial conativa, emotiva, metalinguística, poética e fática. Leitura: interpretação e análise de texto Compreensão e interpretação do conteúdo;
Reconhecimento do gênero e da estrutura textual: narração, dissertação e descrição. - A
estrutura da frase: As relações entre as palavras na frase: aspectos semânticos, morfológicos
e sintáticos; Frase nominal e verbal; Oração e período (simples e composto): estudo
morfossintático; A articulação das frases no texto: coesão e coerência; - Concordância verbal
e nominal; - Regência verbal e nominal; - Crase; - Pontuação; - Regras de acentuação.
Matemática: Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números
Racionais: significados, representação decimal e fracionária, equivalência, ordenação e
localização na reta numérica; Operações com números naturais e racionais: significados,
propriedades e procedimentos de cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e
divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números primos; Linguagem algébrica; cálculo
algébrico; equações e inequações; Espaço e forma: descrição, interpretação e representação
da localização e movimentação de pessoas e objetos. Figuras geométricas espaciais e planas:
características, propriedades, elementos constituintes, composição, decomposição, ampliação,
redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de
medidas decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e
conversões; medidas de tempo e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e
comparação de perímetro e área; aplicações geométricas; Tratamento da informação: leitura,
interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média aritmética. Probabilidade; A
Matemática e seus elementos tecnológicos. Situações problemas de raciocínio lógicomatemático.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Palmeira e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (1)
Conhecimento Específico: Lei Federal nº. 11.350/2006 – dispõe sobre as atividades de
Agente Comunitário de Saúde; Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS ( O
trabalho do Agente Comunitário de Saúde); Atenção Primária à Saúde ( O trabalho do Agente
Comunitário de Saúde); ESF/Saúde da Família (O trabalho do Agente Comunitário de Saúde);
Agente comunitário de saúde: você é “um agente de mudanças"( O trabalho do Agente
Comunitário de Saúde); O processo de trabalho do ACS e o desafio de trabalhar em equipe (
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde); Planejamento das ações ( O trabalho do Agente
Comunitário de Saúde); Ferramentas de trabalho (O trabalho do Agente Comunitário de
Saúde); Processo de trabalho das equipes de atenção básica (PNAB); Atribuições do Agente
Comunitário de Saúde na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB); Especificidades da
Estratégica de Agentes Comunitários de Saúde (PNAB).
(1) Considerar as informações pertinentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deste edital para todos os
cargos de Agente Comunitário de Saúde e seus territórios de atuação específicos descritos na tabela 2.1 do
Edital de Concurso nº. 1/2016.

CARGO: ASSISTENTE DE FARMÁCIA
Conhecimento Específico: Noções de administração hospitalar; Noções de organização e
funcionamento da farmácia; Noções de higiene e biossegurança; Produtos farmacêuticos:
noções de farmacologia, classe terapêutica, mecanismo de ação, efeitos adversos e
informações de uso e administração de medicamentos; Legislação sanitária sobre
medicamentos, estabelecimento farmacêutico, prescrição e receita; Normas de boas práticas
de armazenamento - recebimento e controle de estoque de medicamentos; Normas de boas
práticas de dispensação de medicamentos; Cálculo de medicamentos.
CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e
pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho
estomatognático; Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição; Reconhecimento da
dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica;
Características gerais e idade de irrupção dentária; Morfologia da dentição; Noções gerais de
microbiologia; Meios de proteção de infecção na prática odontológica; Meios de contaminação
de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes; Formação e colonização da placa bacteriana;
Higiene bucal: importância, definição e técnicas; Doença periodontal: etiologia, classificação,
características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção; Cárie dental:
etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e
manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco; Uso de fluoretos como
medicamento em suas variadas formas e toxicologia; Técnicas radiográficas intrabucais
clássicas e suas variações; Técnicas de afiação do instrumental periodontal; Técnicas de
isolamento do campo operatório; Técnicas para esterilização de material; Proteção do
complexo dentina-polpa; Técnicas de aplicação de materiais restauradores; Técnicas de testes
de vitalidade pulpar; Conceitos de promoção de saúde; Elaboração e aplicação de programas
educativos em saúde bucal; Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento
odontológico; Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos; 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, Programa
Brasil Sorridente, Portaria GM/MS nº 599 e GM/MS nº600, de 23/03/2006; Portaria GM/MS nº
1572, de 29/07/2004; Portaria SAS/MS nº 562 de 30/09/2004; Portaria SAS/MS nº 566 de
06/10/2004; Portaria GM/MS nº 283 de 22/02/2005. Educação em Saúde.

