CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CONISCA)
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS – EDITAL Nº 01/2022

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
a) Empregos com Exigência de Ensino Médio
CONTEÚDOS COMUNS PARA TODOS OS EMPREGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico).
Acentuação. Pontuação. Regência verbal e nominal. Sintaxe: crase, regência, concordância,
pronome. Emprego dos porquês. Morfologia: formação de palavras, flexão nominal e conjugação
verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. Significação das palavras.
Bibliografia: Moreno, Claudio. Guia prático do Português correto. Vol.1, 2, 3 e 4. Editora L
& PM, 2011.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução
de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão
atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
* Vide por função.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA EMPREGO

2.01 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Epidemiologia em saúde bucal; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal;
✓ Sistema de informação em saúde bucal;
✓ Anatomia e fisiologia bucal;
✓ Sistema de Trabalho e atendimento em saúde bucal;
✓ Organização de consultórios odontológicos;
✓ Equipamentos e instrumental, conservação e manutenção;
✓ Materiais odontológicos com uso em saúde coletiva;
✓ Ações coletivas em saúde bucal;
✓ Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal
(etiologia, prevenção e controle);
✓ Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação;
✓ Esterilização e Desinfecção;
✓ Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários;
✓ Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200;
✓ LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
e DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência
à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
✓ LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências;
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão
de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
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2.02 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Processos de comunicação interna;
✓ Recebimento, classificação e encaminhamento de correspondência;
✓ Sigilo profissional;
✓ Utilização da copiadora;
✓ Conceitos fundamentais de arquivologia, gestão de documentos e protocolo;
✓ Conceitos básicos de operação de microcomputadores;
✓ Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet;
✓ Redação Oficial - Documentos oficiais utilizados pelas instituições públicas brasileiras
(Ata, Atestado, Circular, Certidão, Edital, Memorando, Ofício, etc.);
✓ Noções de atendimento ao público interno e externo;
✓ Manual
de
Redação
Oficial
da
Presidência
da
República.
Disponível
em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-darepublica/manual-de-redacao.pdf
2.03 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Características adequadas ao profissional de atendimento ao público;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção
Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Noções de serviços de coleta e transporte de lixo e entulho;
✓ Manutenção e limpeza de ambientes;
✓ Noções básicas de conservação e manutenção, limpeza e higienização;
✓ Utilização de materiais e equipamentos de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e
utensílios;
✓ Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos;
✓ Noções de preparo de alimentos (café, sucos, chás, etc.)
✓ Relacionamento interpessoal;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos
ambientais;
2.04 - RECEPCIONISTA
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Características adequadas ao profissional de atendimento ao público;
✓ Eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados,
controles; normas de atendimento ao público;
✓ Processos de comunicação;
✓ Operação com PABX: conhecimento de equipamento comum da mesa operadora; características
técnicas de funcionamento;
✓ Questões práticas relacionadas aos serviços de atendimento e recepção ao público, com seu
devido encaminhamento;
✓ Distribuição e encaminhamento de papéis e correspondências no setor de trabalho;
✓ Noções básicas de digitação;
✓ Noções de recebimento de documentos;
✓ Questões de caráter prático versando sobre as atividades e atribuições específicas da função
e inerentes ao desempenho de suas funções, especialmente no que diz respeito à atividade da
categoria profissional no contexto do serviço público municipal;
✓ Conceitos básicos de operação de microcomputadores;
✓ Utilização da copiadora/impressoras;
✓ Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet;
✓ Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de
discussão, de busca e pesquisa;

b) Emprego com Exigência de Ensino Superior
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3.01 - CIRURGIÃO DENTISTA (PROTESISTA)
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação
da Ortografia oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de
pontuação. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal.
Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes. Funções e Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise
/ Uso dos Artigos. Funções e Análise/Uso dos Adjetivos. Funções e Análise/Uso dos Numerais.
Gêneros Discursivos (Produção Textual). Análise Linguística.
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora
Nacional, 2000). Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário
Online
Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br).
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
www.brasilescola.com.br/portugues,
www.portugues.com.br,
www.soportugues.com.br,
www.conjugacao.com.br.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média
aritmética simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão
atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Oclusão: Anatomia do sistema mastigatório e biomecânica, relação central, guia anterior,
dimensão vertical, estabilidade oclusal, oclusão funcional, determinantes da morfologia
oclusal, aparelhos oclusais, terapias oclusais, parafunção;
✓ Prótese fixa: exame, planejamento, moldagem – técnica e materiais, provisórios, núcleos
metálicos e pré-fabricados, remontagem, personalização da mesa do A.S.A., infraestrutura,
soldagem, cimentação;
✓ Prótese total: exame do paciente, anatomia e fisiologia em relação a construção de dentadura,
moldagens, relações intermaxilares, ajuste estético e funcional, articuladores e arco
facial, montagem de dentes, prótese total imediata, fase laboratorial;
✓ Prótese parcial removível: indicações, elementos constituintes, classificações, delineador
e delineamento, moldagem, preparo prévio, regras para planejamento de classes I; II; III e
IV de Kennedy, prova do metal, moldagem funcional, instalação e controle posterior;
✓ Prótese sobre implantes: noções de prótese sobre implante, modalidades de tratamento,
indicação e contra indicação, componentes da prótese sobre implante.
LEGISLAÇÃO
✓ BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196
a 200, Da Saúde.
✓ BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília,
20/09/1990.
✓ BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília,
29/12/1990.
✓ BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de
24.10.2011 – aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família
– ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de
28.3.2006;
✓ BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de
20.11.2009: institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de
Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
✓ BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep.
DOU, Seção 1, de 21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica;
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