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ANEXO I  
 

EDITAL Nº 002/2015 
 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leitura e compreensão de textos, idéias principais e secundárias; relação entre as 
idéias; Vocabulário: sinônimos e antônimos. Instrumentos Lingüísticos: emprego das 
classes de palavras, concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, 
emprego do acento indicativo da crase, colocação de termos e orações no período. 
Sistema ortográfico vigente. Divisão silábica. Encontros vocálicos, consonantais e 
dígrafos. Emprego dos sinais de pontuação. Estrutura e formação de palavras. 
Famílias de palavras. Classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Oração e seus 
termos.  Discurso direto, indireto e indireto livre. Figuras de sintaxe. Noções de 
semântica: sinonímia, conotação e denotação. Polissemia e homonímia. 
 
MATEMÁTICA 
 
Sistema de numeração decimal; sentenças matemáticas expressas por igualdade; 
problemas com estruturas; máximo divisor comum; números primos; múltiplos de um 
número; mínimo múltiplo comum; percentagem; introdução à geometria; ponto; reta; 
plano; semi-reta; segmento de reta; medidas de um segmento; segmentos 
congruentes; sistema métrico decimal; resolução de problemas, conversão de 
medidas; área de figuras planas; conjunto de números racionais; representação de 
racionais na forma fracionária e decimal; juros simples; regra de três; conjunto de 
números inteiros; produtos cartesianos; adição, subtração, multiplicação e divisão, 
área, perímetro e raio. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
A criação da capitania de Mato Grosso; - Panorama cultural. - A transferência da 
capital para Cuiabá; - O rio Paraguai na comunicação e transporte após o final do 
século XIX. Sistema produtivo; extrativismo, usinas de açúcar e pecuária; - O 
panorama social: a questão da escravidão; - A cultura mato-grossense.  - A divisão do 
Estado de Mato Grosso; - Aspectos econômicos, políticos e sociais, folclore de Mato 
Grosso. História do Município de Paranaíta -  principais fatos históricos que marcaram 
o município, desde sua fundação até os dias de hoje. 
Aspectos geográficos de Mato Grosso, localização, limites, superfície, área, 
população, aspectos físicos; relevo, clima, vegetação, hidrografia, recursos naturais, 
aspectos econômicos; agricultura, pecuária, indústria, comércio, energia, transporte, 
turismo, divisão do Estado de Mato Grosso, primeiras cidades de Mato Grosso, 
principais cidades de Mato Grosso, Geografia do Município de Paranaíta: área, 
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população, aspectos geográficos e climáticos, aspectos econômicos. Assuntos ligados 
às questões ambientais. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Professores do Ensino Fundamental: 

A prática educativa. A função social do ensino e a concepção sobre os 
processos de aprendizagem; A prática escolar numa proposta 
sociointeracionista. A inteligência e o desenvolvimento humano. Novas 
competências profissionais para ensinar. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Avaliação do rendimento escolar. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9394/96). Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 
13.005 de 25/06/2014). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Diretrizes Educacionais – Estado de Mato Grosso. 
Resolução nº 7/2010 CNE/CEB; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/1990); Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008. 

 
– Condutor de Veículo Escolar: Legislação de trânsito no seu todo conforme 

preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações 
humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de 
circulação; Regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra 
de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e 
proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de 
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Infrações 
básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes 
e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos; Conhecimento 
de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar 
combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas 
condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; 
Defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do 
veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço 
público municipal; Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Prevenção de acidentes e incêndio; Direção defensiva; Primeiros 
socorros; Meio ambiente e cidadania. Esse cargo realizará prova prática. 

 
 
 

1.1. Prova de Conhecimentos Específicos – 5 (cinco) questões  
 

 
Agente Comunitário de Saúde: 
 

1. Noções sobre o Código de Saúde; leis complementares e decretos 
municipais que tratam de assuntos que envolvam a vigilância sanitária;  
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2. Noções de saúde e doenças;  
3. Nutrição e dietética; noção geral de nutrimentos e suas funções no 
organismo; influência da má nutrição na determinação e distribuição de 
distúrbios de saúde;  
4. Higiene e profilaxia: noções de saúde, de alimentação, de habilitação 
corporal do vestuário;  
5. Noções de saneamento básico e agravos à saúde;  
6. Noções básicas sobre doenças infecto-contagiosas, defesas do 
organismo;  
7. Noções de vacinação e prevenção de doenças;  
8. Noções sobre a política, campanha, programas, sistemas e história da 
saúde pública;  
9. Atualização de tecnologia inerente a profissão da área de segurança;  
10. Regras de hierarquias no serviço público municipal;  
11. Noções de abordagem em visitas domiciliares;  
12. Noções de funcionamento do PSF – Programa de Saúde Familiar no 
município. 

 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO: Cariologia. Doenças da polpa e 

dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas 
bucais e parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. 
Tumores das glândulas salivares. Cistos e tumores de origem 
odontogênica. Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, 
virais e micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas e 
químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças 
metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e músculos. 
Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e 
local. Anatomia das regiões da cabeça e pescoço. Soluções anestésicas. 
Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. 
Radiologia. Oclusão. Periodontia aplicada à dentística. Restaurações 
diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas. 
Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. 
Lesões nãocariosas. Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com 
resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay. Facetas 
de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente. 
Restaurações em dentes fraturados. Materiais odontológicos. 
Biocompatibilidade dos materiais dentários. Materiais de moldagem. 
Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos 
odontológicos. Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e 
polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica 
infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em 
dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes decíduos. 
Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em 
dentes anteriores. Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças infecciosas de 
preocupação especial na Odontologia. Avaliação do paciente e proteção 
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pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática 
odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. 
Odontologia preventiva e social, odontopediatria. Saúde Pública: 
Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e princípios do 
SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação 
local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistema Único de 
Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de 
Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância 
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. A Saúde no 
contexto da Seguridade Social. Saúde Complementar. O Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. Situação de saúde, políticas públicas e organização 
de programas e serviços para segmentos populacionais estratégicos. 
Educação em saúde. Políticas Nacionais na área da saúde. 


